
Broj 29
Godina XXIII.

Zagreb
12. rujna 2018.

OpćIna KlOštar IvanIć
1.	Odluka	o	ustrojavanju	dvije	nove	odgojne	sku
pine	pri	Dječjem	vrtiću	Proljeće	Kloštar	 Ivanić 3

2.	Plan	mreŢe	dječjih	vrtića	na	području	Općine	
Kloštar	Ivanić	................................................... 3

OpćIna StUpnIK
3.	Odluka	o	izmjeni	i	dopuni	Odluke	o	obračunu	
i	naplati	naknade	za	razvoj	vodoopskrbe	i	od
vodnje	na	području	Općine	Stupnik	................ 5

4.	Odluka	o	isplati	bespovratne	pomoći	za	nabavu	
školskih	knjiga	i	pribora	.................................... 5

5.	Odluka		o	kriterijima	ostvarivanja	prava	iz	pod
ručja	socijalne	skrbi	......................................... 5

6.	Odluka		o	suglasnosti	za	provedbu	ulaganja	za	
Projekt	 rekonstrukcije	 i	uređenja	parka	u	zoni	
kapele	Sv.	Benedikta	........................................ 8

7.	Odluka	o	prvoj	izmjeni	i	dopuni	Strateškog	raz
vojnog	programa	Općine	Stupnik	za	razdoblje	
2015.	–	2020.	godine	...................................... 8
	� Tablica	............................................................. 9
8.	Odluka	o	broju	i	visini	stipendija	za	školsku	go
dinu	2018./2019.	............................................ 10

9.	Pravilnik	o	stipendiranju	učenika	 i	 studenata	s	
područja	Općine	Stupnik	................................. 10



Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije	sluŢbeno	je	glasilo	Zagrebačke	Ţupanije,	općina	i	gradova	koji	u	njemu	objavljuju	svoje	opće	akte.
Uredništvo:	Zagreb,	Ulica	grada	Vukovara	72/V.

Glavna	urednica:	Ivana	Radanović,	struč.	spec.	admin.	publ.,	pročelnica	Stručne	sluŢbe	Skupštine,
tel.:	01/6009452,	faks:	01/6154024

www.zagrebackazupanija.hr
Izvršni	nakladnik	i	distributer:	D.S.M.GRAFIKA	d.o.o.,	Zagreb,	Kneza	Mislava	16

Poštarina	plaćena	u	pošti	10000	Zagreb



Broj	29/18	 Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije	od	12.	rujna	2018.	 Stranica	3

 1 Na	 temelju	 članka	 9.	 stavka	 3.	 Zakona	o	 pred
školskom	 odgoju	 i	 obrazovanju	 (“Narodne	 novine”,	
broj	10/97,	107/07,	94/13)	i	članka	27.	Statuta	Općine	
Kloštar	 Ivanić	 (“Glasnik	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	 broj	
4/18),	 Općinsko	 vijeće	 Općine	 Kloštar	 Ivanić	 na	 12.	
sjednici,	 odrŢanoj	 28.	 kolovoza	 2018.	 godine,	 doni	
jelo	je

ODlUKU 
 O UStrOjavanjU DvIje nOve ODGOjne 
SKUpIne prI Dječjem vrtIćU prOljeće  

KlOštar IvanIć

I.	
Upravno	vijeće	Dječjeg	vrtića	Proljeće	Kloštar	Iva

nić	 donijelo	 je	 07.	 03.	 2018.	 prijedlog	 Plana	 upisa	
djece	 u	 Dječji	 vrtić	 Proljeće	 za	 pedagošku	 godinu	
2018./2019.	na	koji	je	općinski	načelnik	dao	suglasnost	
14.	03.	2018.	godine.

II.	
Općinsko	vijeće	odlučuje	da	se	u	svrhu	smještaja	

sve	djece	u	vrtić	 i	usklađenja	 s	odredbama	DrŢavnog	
pedagoškog	standarda	predškolskog	odgoja	i	naobrazbe	
u	 proširenom	 objektu	 centralnog	 vrtića	 Proljeće	 na	
adresi	 Naftaplinska	 23/a	 ustroje	 dvije	 nove	 odgojne	
skupine	i	to:	djeca	u	dobi	od	19	do	24	mjeseca	te	grupa	
djece	u	 četvrtoj	 godini	 Ţivota	kao	 i	da	 se	 tri	 odgojne	
skupine	presele	iz	područnog	objekta	Livada	na	adresi	
Trg	Sv.	Ivana	1	u	dvorištu	Pučkog	doma	gdje	će	se	na
staviti	provoditi	program	predškole	u	prijepodnevnim	
satima.

III.	
U	svrhu	osiguranja	prostornih	i	materijalnih	uvjeta	

za	smještaj	sve	djece	u	vrtić	–	prijavljenih	po	natječaju	
za	upis	u	pedagoškoj	godini	2018./2019.	Općinsko	vi
jeće	Općine	 Kloštar	 Ivanić	 donijelo	 je	 10.	 07.	 2017.	
godine	Odluku	o	prihvaćanju	i	načinu	financiranja	ka
pitalnog	projekta	dogradnje	i	opremanja	Dječjeg	vrtića	
u	Naftaplinskoj	ulici	dok	su	financijski	uvjeti	za	provo
đenje	 predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 osigurani	
Programom	 javnih	 potreba	 u	 predškolskom	 odgoju	 i	
obrazovanju	 i	 Odlukom	 o	 utvrđivanju	mjerila	 za	 na
platu	usluga	Dječjeg	vrtića	Kloštar	Ivanić	od	roditelja	–	
korisnika	usluga.

IV.	
Općinsko	 vijeće	 obvezuje	 Dječji	 vrtić	 Proljeće	

Kloštar	 Ivanić	 da	 na	 temelju	 ove	 Odluke	 zatraŢi	 od	
SluŢbe	 za	 društvene	 djelatnosti	 pri	 Uredu	 drŢavne	
uprave	u	Zagrebačkoj	Ţupaniji	–	ispostava	IvanićGrad	
izdavanje	 rješenja	o	početku	 rada	Dječjeg	vrtića	Pro
ljeće	Kloštar	Ivanić	u	promijenjenim	uvjetima,	te	odo
brenje	početka	obavljanja	djelatnosti	predškolskog	od
goja	 i	 obrazovanja	 za	 2	 odgojne	 skupine	 u	 prostoru	
Dječjeg	vrtića	Proljeće	Kloštar	Ivanić.

V.	
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	donošenja,	a	

objavit	će	se	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	60102/1801/07	
URBROJ:	238/1401184	
Kloštar	Ivanić,	28.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Krešimir	Bunjevac,	v.	r.

OpćIna KlOštar IvanIć

 2 Na	temelju	članka	14.	stavka	1.	Zakona	o	predškolskom	odgoju	i	obrazovanju	(“Narodne	novine”,	broj	10/97,	
107/07	i	94/13)	 i	članka	27.	Statuta	Općine	Kloštar	Ivanić	(“Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije”,	broj	4/18),	Općinsko		
vijeće	Općine	Kloštar	Ivanić	na	12.	sjednici,	odrŢanoj	28.	kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

plan 
mreÝe DječjIH vrtIća na pODrUčjU  

OpćIne KlOštar IvanIć

Članak	1.	
Planom	mreŢe	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Kloštar	Ivanić	utvrđuju	se	ustanove	predškolskog	odgoja	i	ob

razovanja	koje	obavljaju	djelatnost	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja,	objekti	u	kojima	se	provode	programi	pred	
školskog	odgoja	i	obrazovanja	te	razvoj	mreŢe	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Kloštar	Ivanić.

Članak	2.	
Općina	Kloštar	Ivanić	ima	pravo	i	obvezu	odlučivati	o	potrebama	i	interesima	građana	na	svojem	području	or

ganiziranjem	i	ostvarivanjem	programa	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja.
Prava	 i	obveze	 iz	prethodnog	stavka	ovog	članka	ostvaruju	se	osiguranjem	smještajnih	kapaciteta	za	djecu	s	

područja	Općine	Kloštar	Ivanić	u	ustanovama	predškolskog	odgoja	i	sufinanciranjem	ekonomske	cijene	programa	
dječjeg	vrtića	sukladno	planiranim	sredstvima	u	Proračunu	Općine	Kloštar	Ivanić,	za	tekuću	godinu.

Članak	3.	
MreŢu	dječjih	vrtića	na	području	Općine	Kloštar	Ivanić	čine:
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Dječji vrtić adresa Osnivač program Smještajni kapacitet

DJEČJI	VRTIĆ	PROLJEĆE	 Naftaplinska	23/a,	
10312	Kloštar	
Ivanić

Općina	Kloštar	Ivanić Program	odgoja	i	obrazovanja	djece	
rane	i	predškolske	dobi	uključuje	
redoviti	cjelodnevni	(10satni)	program.	
Postoji	i	kraći	program	za	rano	učenje	
engleskog	jezika	i	dramsko	scenski	
program	

	do	200	djece

PODRUČNI	OBJEKT	
DJEČJEG	VRTIĆA	LIVADA	

Trg	Sv.	Ivana	1	u	
dvorištu	Pučkog	
doma

Općina	Kloštar	Ivanić Program	predškole	u	trajanju	od		
250	sati	godišnje	po	3	sata	dnevno	
(01.10.–31.05.).

do	45	djece

Članak	4.	
MreŢa	dječjih	vrtića	Općine	Kloštar	 Ivanić	moŢe	se	proširivati	osnivanjem	novih	dječjih	vrtića	od	strane	svih	

zakonom	predviđenih	osnivača.
Na	području	Općine	Kloštar	Ivanić	mogu	se	osnivati	nove	predškolske	ustanove	kojima	Općina	Kloštar	Ivanić	

nije	osnivač,	ali	Općina	ne	preuzima	obvezu	sufinanciranja	smještaja	djece	u	tim	ustanovama.

Članak	5.	
U	slučaju	potrebe	i	po	zahtjevu	roditelja	smještaj	djece	s	područja	Općine	Kloštar	Ivanić	u	dječjem	vrtiću	na	

području	druge	jedinice	lokalne	samouprave	Općina	Kloštar	Ivanić	moŢe	sufinancirati	u	slučaju	da	vrtić	iz	članka	3.	
ove	Odluke	ne	provodi	program	rada	s	djecom	s	posebnim	potrebama.

Članak	6.	
Ovaj	Plan	dostavlja	se	Zagrebačkoj	Ţupaniji	radi	usklađivanja	razvitka	mreŢe	dječjih	vrtića	na	području	Zagre

bačke	Ţupanije.

Članak	7.	
Stupanjem	na	snagu	ovog	Plana	prestaje	vaŢiti	Plan	mreŢe	dječjih	vrtića	u	Općini	Kloštar	Ivanić	KLASA:	601

01/100108,	URBROJ:	238/14011001,	od	15.	07.	2010.	godine.

Članak	8.	
Ovaj	Plan	mreŢe	dječjih	 vrtića	na	području	Općine	Kloštar	 Ivanić	 stupa	na	 snagu	osmog	dana	od	objave	u	

“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	60102/1801/07	
URBROJ:	238/1401185	
Kloštar	Ivanić,	28.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Krešimir	Bunjevac,	v.	r.
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 3 Na	temelju	članka	52.	stavka	1.	i	članka	56.	stavka	
1.	 Zakona	 o	 financiranju	 vodnog	 gospodarstva	 (“Na
rodne	novine”,	broj	153/09,	56/13	i	14/14),	te	članka	
16.	Statuta	Općine	Stupnik	(“Glasnik	Zagrebačke	Ţupa
nije”,	broj	3/18),	Općinsko	vijeće	Općine	Stupnik	na	
18.	sjednici,	odrŢanoj	29.	kolovoza	2018.	godine,	do
nijelo	je

ODlUKU 
O IZmjenI I DOpUnI ODlUKe O OBračUnU  

I naplatI naKnaDe Za raZvOj vODOOpSKrBe  
I ODvODnje na pODrUčjU OpćIne StUpnIK

Članak	1.	
U	Odluci	o	obračunu	i	naplati	naknade	za	razvoj	

vodoopskrbe	 i	 odvodnje	 (“Glasnik	 Zagrebačke	 Ţupa
nije”,	broj	24/17)	u	članku	3.	dodaje	se	novi	stavak	koji	
glasi:

“Svi	korisnici	usluge	javne	vodoopskrbe	i	odvodnje	
na	području	Općine	Stupnik	uz	naknadu	za	razvoj	ob
vezni	su	plaćati	naknadu	za	razvoj	pročišćavanja	koja	
iznosi

–	 za	kategoriju	kućanstvo	–	3,70	kuna	po	m3	ispo
ručene	vodne	usluge	javne	vodoopskrbe	–	za	podmire
nje	troškova	gradnje	izgrađenih	građevina	za	pročišća
vanje	otpadnih	voda,

–	 za	kategoriju	ostali	11,83	kuna	po	m3	isporučene	
vodne	usluge	javne	vodoopskrbe	–	za	podmirenje	troš
kova	 gradnje	 izgrađenih	 građevina	 za	 pročišćavanje	
otpadnih	voda	ili	11,83	kuna	po	m3	ispuštene	otpadne	
vode	u	komunalne	građevine	javne	odvodnje	ako	kori
ste	 ispravan	mjerač	protoka,	odnosno	11,83	kuna	po	
m3	zahvaćene	tehnološke	vode	iz	industrijskog	zdenca	
umanjene	za	fiksni	tehnološki	gubitak	propisan	Pravil
nikom	o	obračunavanju	i	plaćanju	naknade	za	zaštitu	
voda	–	za	podmirenje	troškova	gradnje	izgrađenih	gra
đevina	za	pročišćavanje	otpadnih	voda.”

Članak	2.	
Sve	 odredbe	 vaŢeće	 Odluke	 u	 pogledu	 statusa,	

obračuna	i	naplate	naknade	za	razvoj	primjenjuju	se	i	u	
pogledu	naknade	za	razvoj	pročišćavanja.

Članak	3.	
Ova	 Odluka	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 nakon	

dana	objave	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281183	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

 4 Na	temelju	članka	2.	točke	c)	Programa	socijalne	
skrbi	Općine	Stupnik	za	2018.	godinu	(“Glasnik	Zagre
bačke	Ţupanije”,	broj	42/17,	20/18)	i	članka	16.	Statuta	
Općine	 Stupnik	 (“Glasnik	Zagrebačke	 Ţupanije”,	 broj	
3/18),	Općinsko	vijeće	Općine	Stupnik	na	18.	sjednici,	
odrŢanoj	29.	kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

ODlUKU 
O ISplatI BeSpOvratne pOmOćI Za naBavU 

šKOlSKIH KnjIGa I prIBOra

I.	
Odobrava	se	isplata
–	 1.000,00	 kuna	 maksimalno	 po	 učeniku	 kao	

iznos	bespovratne	pomoći	za	kupnju	školskih	knjiga	 i	
pribora	 za	 učenike	 I.	 –	 IV.	 razreda	 srednjih	 škola	 za	
školsku	godinu	2018/2019.	(pomoć	se	odnosi	na	uče
nike	 srednjih	 škola	 koji	 imaju	 prebivalište	 u	 Općini	
Stupnik,	a	srednju	školu	pohađaju	van	Grada	Zagreba	
jer	je	Grad	Zagreb	za	učenike	svojih	srednjih	škola	osi
gurao	školske	knjige).

Ukoliko	će	iznos	bespovratne	pomoći	za	dio	uče
nika	ili	sve	učenike	biti	osiguran	po	nekoj	drugoj	osnovi	
sufinanciranja,	Općina	Stupnik	neće	isplatiti	pomoć	ili	
će	 isplatiti	 razliku	 sredstava	 do	 maksimalnog	 iznosa	
1.000,00	kuna.

Isplata	će	se	izvršiti	na	tekući	ili	Ţiroračun	iz	sred
stava	osiguranih	Proračunom	Općine	Stupnik	za	2018.	
godinu	sa	stavke	Programa	socijalne	skrbi.

II.	
Odobrava	 se	nabava	 školskog	pribora	za	učenike	

prvog	razreda	osnovne	škole	koji	imaju	prebivalište	na	
području	 Općine	 Stupnik	 –	 40	 učenika,	 iz	 sredstava	
osiguranih	Proračunom	Općine	Stupnik	 za	2018.	 go
dinu	u	Programu	socijalne	skrbi.

III.	
Ova	Odluka	 stupa	 na	 snagu	 danom	 donošenja	 i	

objavit	će	se	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281184	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

 5 Na	temelju	članka	117.	stavka	5.	Zakona	o	soci
jalnoj	 skrbi	 (“Narodne	novine”,	 broj	 157/13,	152/14,	
99/15,	52/16,	16/17,	130/17)	i	članka	16.	Statuta	Op
ćine	 Stupnik	 (“Glasnik	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	 broj	
3/18),	Općinsko	vijeće	Općine	Stupnik	na	18.	sjednici,	
odrŢanoj	29.	kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

ODlUKU 
 O KrIterIjIma OStvarIvanja prava IZ 

pODrUčja SOCIjalne SKrBI

I. Opće ODreDBe

Članak	1.	
Ovom	Odlukom	utvrđuju	 se	 i	 uređuju	 kategorije	

socijalno	 osjetljivih	 građana,	 uvjeti,	 način	 i	 postupak	

OpćIna StUpnIK
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ostvarivanja	prava	 iz	područja	 socijalne	 skrbi	 čiju	po
moć	osigurava	Općina	Stupnik	(u	daljnjem	tekstu:	Op
ćina).

Članak	2.	
Svatko	 je	 svojim	 radom,	 prihodima	 i	 imovinom	

duŢan	doprinositi	sprečavanju,	otklanjanju	i	ublaŢava
nju	 vlastite	 socijalne	 ugroŢenosti,	 kao	 i	 socijalne	
ugroŢenosti	 članova	 svoje	 obitelji,	 posebice	 djece	 i	
drugih	članova	koji	se	ne	mogu	brinuti	o	sebi.

Članak	3.	
Rješenje	 o	 dodjeli	 novčanih	 i	 svih	 drugih	 oblika	

pomoći	donosi	Jedinstveni	upravni	odjel	uz	prethodno	
mišljenje	 Odbora	 za	 društvene	 djelatnosti	 i	 socijalnu	
skrb.

Članak	4.	
Financijska	sredstva	za	ove	oblike	socijalne	pomoći	

osigurana	su	Proračunom	Općine	u	Programu	socijalne	
skrbi.

Broj	korisnika	koji	mogu	ostvarivati	pravo	na	nov
čane	i	druge	pomoći	propisane	ovom	Odlukom	moŢe	
biti	ograničen	s	obzirom	na	planirana	i	osigurana	sred
stva	u	Proračunu	za	tu	namjenu.

II. KOrISnICI nOvčanIH I DrUGIH naKnaDa

Članak	5.	
Korisnici	pomoći	obuhvaćeni	ovom	Odlukom	su:
–	 samac	ili	obitelj	koji	nemaju	dovoljno	sredstava	

za	podmirenje	osnovnih	Ţivotnih	potreba	zbog	nepo
voljnih	osobnih,	gospodarskih,	socijalnih,	zdravstvenih	i	
drugih	 okolnosti,	 a	 nisu	 u	 mogućnosti	 ostvarivati	 ih	
svojim	radom	ili	primitkom	od	imovine,	obveznika	uz
drŢavanja	ili	drugih	izvora,

–	 punoljetne	 osobe	 kojima	 je	 priznato	 pravo	 na	
osobnu	invalidninu,

–	 roditelj	ili	skrbnik	djeteta	s	teškoćama	u	razvoju,	
do	navršenih	18	godina	djeteta,

–	 socijalne,	humanitarne,	zdravstvene	i	sl.	udruge	i	
organizacije	koje	provode	programe	i	projekte	od	ve
ćeg	značaja	za	ublaŢavanje	socijalne	slike	za	stanovnike	
na	području	Općine	Stupnik.

Članak	6.	
Pravo	 na	 jednokratnu	 naknadu	 utvrđenu	 ovom	

Odlukom	osigurava	se:
–	 hrvatskim	drŢavljanima	koji	imaju	prebivalište	na	

području	Općine	Stupnik	najmanje	2	godine	od	dana	
podnošenja	zahtjeva	za	pomoć,

–	 oni	koji	to	pravo	nisu	ostvarili	u	zadnje	dvije	go
dine,	osim	u	iznimno	teškoj	obiteljskoj,	socijalnomate
rijalnoj	ili	zdravstvenoj	situaciji	podnositelja	zahtjeva	te	
ispunjavaju	i	ostale	uvjete	utvrđene	ovom	Odlukom.

III. KateGOrIje pOmOćI

A)	Jednokratna	naknada
B)	Naknada	za	troškove	stanovanja
C)	Naknada	korisnicima	osobne	invalidnine
D)	Ostali	oblici	pomoći

a) jeDnOKratna naKnaDa

Članak	7.	
Pravo	 na	 jednokratnu	 naknadu	 utvrđenu	 ovom	

Odlukom	korisnik	moŢe	ostvariti	 ako	 ispunjava	 jedan	
od	uvjeta	i	to:

a)	uvjet	prihoda
b)	posebni	uvjet.

Članak	8.	
Uvjet	prihoda	ispunjava	samac,	odnosno	obitelj	s	

mjesečnim	prihodom:
–	 samac	do	1.500,00	kn,
–	 dvočlana	obitelj	do	2.000,00	kn,
–	 tročlana	obitelj	do	2.500,00	kn,
–	 četveročlana	obitelj	do	3.000,00	kn,
–	 ako	obitelj	 ima	 više	od	 četiri	 člana	 census	pri

hoda	se	za	svakog	daljnjeg	člana	povećava	za	500,00	
kn.

Prihodom	u	smislu	stavka	1.	ovog	članka	smatraju	
se	sva	novčana	sredstva	koja	samac	ili	obitelj	ostvari	na	
osnovu	rada,	mirovine,	primitka	od	imovine	ili	na	neki	
drugi	način	(alimentacija	i	slično)	ostvarena	u	tuzemstvu	
i	inozemstvu.

U	prihode	 samca,	odnosno	obitelji	ne	uračunava	
se	pomoć	za	uzdrŢavanje,	pomoć	za	podmirenje	troš
kova	stanovanja,	doplatak	za	pomoć	i	njegu,	ortopedski	
dodatak,	osobna	invalidnina,	te	dječji	doplatak	i	drugo	
na	temelju	Zakona	o	socijalnoj	skrbi	i	ostalih	propisa.

Pravo	na	jednokratnu	pomoć	nema	samac	ili	čla
novi	kućanstva	koji:

–	 imaju	 u	 vlasništvu	 ili	 suvlasništvu	 kuću	 ili	 stan	
koji	 im	 ne	 sluŢi	 za	 podmirenje	 osnovnih	 stambenih	
potreba,	poslovni	prostor	ili	kuću	za	odmor,

–	 su	na	dan	podnošenja	zahtjeva	vlasnici	jednog	ili	
više	motornih	vozila,	vrijednost	kojeg/kojih	je	veća	od	
deset	 proračunskih	 osnovica	 za	 obračun	 naknada	 i	
drugih	primanja	u	Republici	Hrvatskoj,	osim	motornog	
vozila	koje	sluŢi	za	prijevoz	samca	ili	člana	obitelji	koji	
je	korisnik	doplatka	za	pomoć	i	njegu	ili	osobne	invalid
nine,	starije	i	nemoćne	teško	pokretne	osobe	ili	obitelji	
sa	6	i	više	članova.

Članak	9.	
Posebni	uvjet	u	smislu	ove	Odluke	ispunjavaju:
–	 samac	 ili	obitelj	u	 slučaju	više	 sile	 ili	nesretnog	

slučaja	na	obiteljskoj	kući,
–	 obitelji	sa	šestero	i	više	djece,
–	 djeca	s	teškoćama	u	razvoju,
–	 oboljeli	od	zločudnih	i	drugih	bolesti,	s	primje

nom	imovinskog	cenzusa	iz	članka	8.	stavka	1.
–	 invalidne	 osobe	 sa	 100%	utvrđenim	 invalidite

tom.

Članak	10.	
Visina	odobrene	pomoći	iznosi:
–	 samac	500,00	kn
–	 dvočlana	obitelj	600,00	kn
–	 tročlana	obitelj	700,00	kn
–	 četveročlana	obitelj	800,00	kn
–	 ako	obitelj	ima	više	od	4	četiri	člana	visina	po

moći	se	za	svakog	daljnjeg	člana	povećava	za	100	kuna
–	 za	dijete	s	teškoćama	u	razvoju	10.000,00	kuna.
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Ukupni	 iznos	 jednokratne	 naknade	 unutar	 dvije	
godine	ne	smije	prijeći	iznos	od	2.000,00	kuna,	osim	
jednokratne	naknade	za	djecu	s	 teškoćama	u	razvoju	
koja	 se	 u	 pravilu	 odobrava	 jednom	 godišnje.	 Nema	
kumulacije	prava	po	uvjetima	prihoda	i	posebnim	uvje
tima.

Članak	11.	
Ovom	Odlukom	se	utvrđuje	pravo	na	jednokratnu	

naknadu	radi:
1.	podmirenja	troškova	liječenja	za	osobe	oboljele	

od	 teških	zločudnih	 i	kroničnih	bolesti	 te	za	 liječenje	
koje	iziskuje	povećane	troškove	ili	za	nabavku	poseb
nih	lijekova,	odnosno	provođenja	posebnih	terapija,

2.	adaptacije	stambenog	prostora	u	slučaju	izrazito	
loših	stambenih	uvjeta,

3.	zadovoljavanja	osnovnih	Ţivotnih	potreba	obite
ljima	s	više	djece,	 starijim	 i	nemoćnim	 i	drugima	koji	
ispunjavaju	 uvjete	 utvrđene	 ovom	 Odlukom,	 zbog	
osobito	i	trenutačno	teških	prilika,	za	nabavu	osnovnih	
predmeta	u	kućanstvu	ili	nuŢne	odjeće	i	obuće,

4.	sanacije	štete	uzrokovane	višom	silom	ili	nesret
nim	slučajem	(poŢar,	poplava	i	sl.).

Novčana	pomoć	moŢe	se	odobriti	samcu	ili	obitelji	
na	temelju	pisanog	zahtjeva	uz	priloŢenu	dokumenta
ciju	kojom	se	dokazuju	okolnosti	zbog	kojih	je	pomoć	
prijeko	potrebna,	a	koji	zbog	trenutačnih	materijalnih	
teškoća	 nisu	 u	 mogućosti	 podmiriti	 osnovne	 Ţivotne	
potrebe	nastale	zbog	školovanja	djeteta,	bolesti	ili	smrti	
člana	obitelji,	elementarne	nepogode	i	slično.

B) naKnaDa Za trOšKOve StanOvanja

Članak	12.	
Naknada	za	troškove	stanovanja	odnosi	se	na	na	

jamninu,	 komunalnu	 naknadu,	 električnu	 energiju,	
plin,	grijanje,	vodu,	odvodnju	i	druge	troškove	stanova
nja	 sukladno	posebnim	propisima.	Pravo	na	naknadu	
za	troškove	stanovanja	priznaje	se	korisniku	zajamčene	
minimalne	naknade.

Pravo	na	naknadu	za	troškove	stanovanja	priznaje	
se	 u	 visini	 od	 25%	 mjesečne	 zajamčene	 minimalne	
naknade	podnositelju	zahtjeva	koji	je	to	pravo	ostvario	
rješenjem	nadleŢnog	Centra	za	socijalnu	skrb.

C) naKnaDa KOrISnICIma OSOBne   
 InvalIDnIne

Članak	13.	
Pravo	na	naknadu	ostvaruju	punoljetne	osobe	ko

risnici	osobne	invalidnine.
Pravo	na	naknadu	priznaje	 se	u	visini	od	200,00	

kuna	mjesečno	podnositelju	 zahtjeva	koji	 je	 to	pravo	
ostvario	rješenjem	nadleŢnog	Centra	za	socijalnu	skrb.

Nema	kumulacije	prava	na	jednokratnu	naknadu	i	
naknadu	korisnicima	osobne	invalidnine.

D) OStalI OBlICI pOmOćI

Članak	14.	
Općinsko	vijeće	moŢe	svojim	zaključcima	utvrditi	i	

druge	oblike	 i	 kriterije	 jednokratnih	pomoći	 socijalno	
ugroŢenim	 kategorijama	 stanovništva	 (npr.	 pomoći	

umirovljenicima,	invalidima,	starijim	i	nemoćnim	oso
bama	i	sl.	ukoliko	se	za	to	ukaŢe	potreba	pod	uvjetom	
osiguranih	sredstava	u	Proračunu).

Članak	15.	
Novčane	 pomoći	 su	 u	 pravilu	 jednokratne	 osim	

naknade	za	podmirenje	troškova	stanovanja	i	naknade	
osobama	kojima	je	priznato	pravo	na	osobnu	invalid
ninu	koje	se	isplajuću	mjesečno.

Iv.  naDleÝnOSt I pOStUpaK OStvarIvanja 
     pOjeDInOG prava

Članak	16.	
Postupak	 za	 ostvarivanje	 prava	 iz	 socijalne	 skrbi	

utvrđene	ovom	Odlukom	u	pravilu	se	pokreće	na	za
htjev	 stranke,	 njezinog	 bračnog	 druga,	 punoljetnog	
djeteta	ili	skrbnika.

Iznimno,	 postupak	 za	 ostvarivanje	 prava	 na	 nov
čanu	pomoć,	sukladno	odredbama	ove	Odluke	moŢe	
pokrenuti	 jedinica	 lokalne	 samouprave	 ili	 Centar	 za	
socijalnu	srkrb.

Članak	17.	
Zahtjev	za	dodjelu	 jednokratne	naknade	podnosi	

se	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Općine	Stupnik.
Uz	zahtjev	se	prilaŢe:
–	 izjava	o	zajedničkom	domaćinstvu,
–	 potvrde	o	prihodima	 svih	članova	domaćinstva	

isplaćena	 u	 prethodna	 tri	 mjeseca	 prije	 podnošenja	
zahtjeva,

–	 potvrda	 nadleŢnog	 zavoda	 za	 zapošljavanje	 o	
nezaposlenosti,

–	 potvrda	o	visini	dohotka	za	sve	punoljetne	čla
nove	domaćinstva,

–	 preslika	 rješenja	Centra	 za	 socijalnu	 skrb	o	 za
jamčenoj	minimalnoj	naknadi

–	 u	slučaju	više	sile	potvrdu	MUPa	o	obavljenom	
očevidu,

–	 za	oboljele	potrebno	 je	dostaviti	 potvrdu	 liječ
nika	primarne	zdravstvene	zaštite	o	vrsti	bolesti	ili	nalaz	
liječnika	specijaliste,

–	 rješenje	kojim	je	utvrđen	postotak	invalidnosti	za	
hrvatske	ratne	vojne	i	civilne	invalide,

–	 preslika	kartice	tekućeg	ili	Ţiroračuna,
–	 preslika	osobne	iskaznice	za	sve	punoljetne	čla

nove	domaćinstva,
–	 druga	dokumentacija	po	 zahtjevu	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela.
Zahtjev	 za	 podmirenje	 troškova	 stanovanja	 pod

nosi	se	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Općine	Stupnik.
Uz	zahtjev	se	prilaŢe:
–	 preslika	 rješenja	Centra	 za	 socijalnu	 skrb	o	 za

jamčenoj	minimalnoj	naknadi,
–	 preslika	osobne	iskaznice,
–	 druga	dokumentacija	po	 zahtjevu	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela.
Zahtjev	 za	 dodjelu	 naknade	 korisnicima	 osobne	

invalidnine	podnosi	se	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	
Općine	Stupnik.

Uz	zahtjev	se	prilaŢe:
–	 preslika	rješenja	Centra	za	socijalnu	skrb	o	pri

znavanju	prava	na	osobnu	invalidninu,
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–	 preslika	osobne	iskaznice,
–	 druga	dokumentacija	po	 zahtjevu	 Jedinstvenog	

upravnog	odjela.

Članak	18.	
Novčana	pomoć	osobama	kojima	je	priznato	pravo	

na	 naknadu	 za	 podmirenje	 troškova	 stanovanja	 i	 na
knadu	korisnicima	osobne	invalidnine	pripada	od	prvog	
dana	sljedećeg	mjeseca	nakon	podnošenja	zahtjeva.

Članak	19.	
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 Općine	 Stupnik	 će	 za	

svaki	zaprimljeni	zahtjev	zatraŢiti	od	nadleŢnog	Centra	
za	socijalnu	skrb	podatke	o	socioekonomskim	i	drugim	
prilikama	u	obitelji,	te	njihovo	mišljenje.

Svi	 podnijeti	 zahtjevi	 bit	 će	 obrađeni	 i	 upućeni	
Odboru	 za	 društvene	 djelatnosti	 i	 socijalnu	 skrb	 na	
razmatranje	i	davanje	mišljenja.

Općina	Stupnik	će	razmjenjivati	podatke	o	prizna
tim	naknadama	s	nadleŢnim	Centrom	za	socijalnu	skrb.

Članak	20.	
Jednokratna	naknada,	naknada	za	troškove	stano

vanja	i	naknada	korisnicima	osobne	invalidnine	mogu	
se	isplatiti	u	novcu	izravno	korisniku,	na	bankovni	račun	
korisnika,	u	naravi	ili	na	način	da	Općina	Stupnik	dje
lomično	 ili	 u	 cijelosti	 plati	 račun	 izravno	 ovlaštenoj	
pravnoj	ili	fizičkoj	osobi	koja	je	obavila	uslugu.

Članak	21.	
Općina	Stupnik	i	nadleŢni	Centar	za	socijalnu	skrb	

imaju	pravo	i	obvezu	nadzirati	da	li	se	novčana	pomoć	
sukladno	 odredbama	 ove	 Odluke	 koristi	 u	 svrhu	 za	
koju	su	ta	sredstva	namijenjena.

Na	zahtjev	Općine	Stupnik	korisnik	je	duŢan	doka
zati	namjensko	korištenje	odobrenih	sredstava.

Podnositelj	zahtjeva	duŢan	je	odazvati	se	pozivu	na	
sastanak	 Odbora	 za	 društvene	 djelatnosti	 i	 socijalnu	
skrb	te	obrazloŢiti	i	pojasniti	razloge	traŢenja	pomoći.

Socijalno	humanitarne,	zdravstvene	i	slične	udruge	
i	organizacije	duŢne	su	dostaviti	financijsko	izvješće	o	
poduzetim	 aktivnostima	 za	 čije	 je	 provođenje	 odo
brena	novčana	pomoć.

Članak	22.	
Korisnik	 kojem	 je	 priznato	 pravo	 iz	 ove	 Odluke	

duŢan	je	odmah,	a	najkasnije	u	roku	8	dana	od	dana	
nastanka	promjene	koja	utječe	na	njegovo	daljnje	kori
štenje	ili	opseg	prava	prijaviti	promjenu	Općini	Stupnik.

Ukoliko	 ista	 promjena	 ne	 bude	 prijavljena	 ili	 ne	
postoji	 opravdan	 razlog	 neprijavljivanja	 korisnik	 gubi	
daljnju	 mogućnost	 ostvarenja	 prava	 sukladno	 odred
bama	ove	Odluke.

Članak	23.	
Za	 sva	 druga	 pitanja	 koja	 nisu	 razrađena	 ovom	

Odlukom	primjenjuje	se	vaŢeći	Zakon	o	socijalnoj	skrbi	
te	drugi	vaŢeći	zakonski	propisi.

Članak	24.	
Danom	 stupanja	 na	 snagu	 ove	 Odluke	 prestaje	

vaŢiti	Odluka	 o	 kriterijima	 ostvarivanja	 prava	 iz	 pod
ručja	 socijalne	 skrbi	 KLASA:	 02101/1701/12;	 UR
BROJ:	238/28011713	od	19.	12.	2017.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	
objave	 u	 “Glasniku	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	 a	 primje
njuje	se	1.	siječnja	2019.	godine.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281187	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

 6 Na	 temelju	 članka	 16.	 Statuta	 Općine	 Stupnik	
(“Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije”,	broj	3/18),	Općinsko	
vijeće	 Općine	 Stupnik	 na	 18.	 sjednici,	 odrŢanoj	 29.	
kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

ODlUKU 
 O SUGlaSnOStI Za prOveDBU UlaGanja Za 

prOjeKt reKOnStrUKCIje I Uređenja parKa U 
ZOnI Kapele Sv. BeneDIKta

Članak	1.	
Ovom	Odlukom	 daje	 se	 suglasnost	 za	 provedbu	

ulaganja	 za	Projekt	 rekonstrukcije	 i	 uređenja	parka	u	
zoni	kapele	Sv.	Benedikta	u	Stupniku	radi	prijave	pro
jekta	na	natječaj.

Opis	projekta	sastavni	je	dio	ove	Odluke.

Članak	2.	
Općinski	 načelnik	 ovlašten	 je	 poduzeti	 sve	 po

trebne	pravne	radnje	kao	 i	donijeti	potrebne	proved
bene	akte,	a	u	svrhu	realizacije	navedenog	projekta	iz	
članka	1.	ove	Odluke.

Članak	3.	
Ova	 Odluka	 stupa	 na	 snagu	 dan	 nakon	 dana	

objave	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281188	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

 7 Na	 temelju	 članka	 16.	 Statuta	 Općine	 Stupnik	
(“Glasnik	Zagrebačke	Ţupanije”,	broj	3/18),	Općinsko	
vijeće	 Općine	 Stupnik	 na	 18.	 sjednici,	 odrŢanoj	 29.	
kolovoza	2018.	donijelo	je

ODlUKU 
O prvOj IZmjenI I DOpUnI StratešKOG 

raZvOjnOG prOGrama OpćIne StUpnIK  
Za raZDOBlje 2015. – 2020. GODIne

I.	
U	 Strateškom	 razvojnom	 programu	 Općine	 Stu

pnik	za	razdoblje	2015.	–	2020.	godine	(“Glasnik	Za
grebačke	Ţupanije”,	broj	37/16)	u	poglavlju	6.3.	Popis	
pojedinačnih	projekata	razvoja	Općine	Stupnik	dodaje	
se	novi	projekt	pod	red.	br.	24.	Rekonstrukcija	i	uređe
nje	parka	u	zoni	kapele	Sv.	Benedikta.
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Tablica	pojedinačnog	projekta	nalazi	se	u	privitku	ove	Odluke	i	čini	sastavni	dio	Strateškog	razvojnog	programa	
Općine	Stupnik	za	razdoblje	2015.	–	2020.	godine.

U	poglavlju	9.	Prilozi	kod	Mjere	1.1.3.	dodaje	se	projekt:	Rekonstrukcija	 i	uređenje	parka	u	zoni	kapele	Sv.	
Benedikta.

II.	
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	dan	nakon	dana	objave,	a	objavit	će	se	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281189	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK		
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

	� taBlICa

1. Naziv	projekta Rekonstrukcija	i	uređenje	parka	u	zoni	kapele	Sv.	Benedikta

2. Nositelj Općina	Stupnik

3. Cilj Podizanje	razine	kvalitete	Ţivota

4. Prioritet Razvoj	i	unaprjeđenje	infrastrukture

5. Mjera Izgradnja	i	uređenje	javnih	površina

6. Opis	projekta Rekonstrukcija	i	uređenje	parka	u	zoni	kapele	Sv.	Benedikta	u	naselju	Donji	Stupnik

Lokacija Donji	Stupnik,	zona	Kapele	Sv.	Benedikta

Faza Izrađen	glavni	projekt

Vrsta Rekonstrukcija	i	uređenje

Kategorija	stanovništva Svi

7. Odgovorne	institucije Općina	Stupnik

8. Odgovorna	osoba	JLS Načelnik

9. Razdoblje	provedbe 5	godina

10. Rokovi Početak: 2018. Završetak: 2022.

11. Ukupan	proračun	projekta 2.100.000,00	kn

12. Izvori	financiranja Općinski	proračun

Proračun	Zagrebačka	Ţupanije

eU fondovi
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 8 Na	 temelju	 članka	 3.	 Pravilnika	 o	 stipendiranju	
učenika	i	studenata	s	područja	Općine	Stupnik	(“Gla
snik	 Zagrebačke	 Ţupanije”,	 broj	 21/15)	 i	 članka	 16.	
Statuta	Općine	Stupnik	 (“Glasnik	Zagrebačke	Ţupani
je”,	broj	3/18),	Općinsko	vijeće	Općine	Stupnik	na	18.	
sjednici,	odrŢanoj	29.	kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

ODlUKU 
O BrOjU I vISInI StIpenDIja Za  
šKOlSKU GODInU 2018./2019.

I.	
U	školskoj	godini	2018./2019.,	a	sukladno	osigura

nim	sredstvima	u	Proračunu	Općine	Stupnik	dodjelit	će	
se:
–	 7	učeničkih	stipendija		 6	po	kriteriju	izvrsnosti	
	 od	čega:	 1	po	socijalnom	kriteriju

–	 9	studentskih	stipendija		 7	po	kriteriju	izvrsnosti	
	 od	čega:		 2	po	socijalnom	kriteriju

Visina	učeničke	stipendije	utvrđuje	se	u	iznosu	od	
500,00	kuna	neto,	a	studentske	700,00	kuna	neto	po	
korisniku.

Općina	Stupnik	moŢe	obzirom	na	osigurana	sred
stva	 u	 Proračunu	 dodijeliti	 i	 više	 stipendija	 od	 broja	
predviđenog	ovom	Odlukom.

II.	
Ova	Odluka	 stupa	 na	 snagu	 danom	 donošenja	 i	

objavit	će	se	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ţupanije”.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/2801186	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.

 9 Na	 temelju	 članka	 16.	 Statuta	 Općine	 Stupnik	
(“Glasnik	Zagrebačke	Ýupanije”	broj	3/18),	Općinsko	
vijeće	 Općine	 Stupnik	 na	 18.	 sjednici,	 odrŢanoj	 29.	
kolovoza	2018.	godine,	donijelo	je

pravIlnIK 
O StIpenDIranjU UčenIKa I StUDenata  

S pODrUčja OpćIne StUpnIK

I. Opće ODreDBe

Članak	1.	
Pravilnikom	o	stipendiranju	učenika	 i	 studenata	s	

područja	Općine	Stupnik	(u	daljnjem	tekstu:	Pravilnik)	
utvrđuju	se	opći	uvjeti,	postupak	i	kriteriji	dodjele	sti
pendija	Općine	Stupnik.

Stipendije	redovnim	učenicima	srednjih	škola	i	re
dovnim	studentima	s	prebivalištem	na	području	Općine	
Stupnik	 dodjeljuju	 se	 s	 namjerom	 pruŢanja	 novčane	
nagrade	za	podmirenje	troškova	vezanih	uz	školovanje,	
čime	se	potiče,	motivira	i	omogućuje	što	većem	broju	
učenika	 i	 studenata	 s	 područja	 Općine	 Stupnik,	
uspješno	stjecanje	srednjoškolskog	i	fakultetskog	obra
zovanja,	 a	u	korist	 razvoja	 i	prosperiteta	Općine	Stu

pnik.	Stipendije	 se	dodjeljuju	učenicima	 i	 studentima	
koji	se	školuju	isključivo	na	području	RH.

Pojmovi	 koji	 se	 koriste	 u	 ovom	Pravilniku,	 a	 koji	
imaju	rodni	značaj,	bez	obzira	jesu	li	korišteni	u	muš
kom	 ili	 Ţenskom	 rodu,	 obuhvaćaju	 na	 jednak	 način	
muški	i	Ţenski	rod.

Članak	2.	

Stipendiju	 iz	Proračuna	Općine	Stupnik	ne	mogu	
primati	učenici	i	studenti	koji	istovremeno	primaju	sti
pendiju	 iz	 nekog	 drugog	 izvora	 (općinskog,	 Ţupanij
skog,	drŢavnog	proračuna	ili	od	neke	druge	institucije	
ili	subjekta),	već	se	moraju	odlučiti	koju	će	stipendiju	
primati	što	dokazuju	pisanom	izjavom.	Ukoliko	se	na
kon	odluke	Općinskog	vijeća	Općine	Stupnik	o	dodjeli	
stipendije	učenicima	 i	 studentima	utvrdi	da	netko	od	
utvrđenih	 korisnika	 stipendije	 Općine	 prima	 i	 neku	
drugu	stipendiju,	stipendija	Općine	dodijelit	će	se	pr
vom	 sljedećem	 učeniku	 ili	 studentu	 s	 bodovne	 liste	
kandidata	za	dodjelu	stipendije.

Članak	3.	

Novčana	sredstva	za	stipendije	osiguravaju	se	Pro
računom	 Općine	 Stupnik.	 Općinsko	 vijeće	 Općine	
Stupnik	 svojom	Odlukom	utvrdit	 će	 za	 svaku	 školsku	
godinu	broj	 i	 visinu	 stipendija	 za	pojedinu	 kategoriju	
stipendija	iz	članka	4.	ovog	Pravilnika.

Članak	4.	

Učeničke	 i	 studentske	 stipendije	Općine	 Stupnik	
dodjeljuju	se	u	dvije	kategorije:

1.	Stipendije	prema	kriteriju	izvrsnosti
2.	Stipendije	prema	socijalnom	kriteriju

Broj	 stipendija	 prema	 kriteriju	 izvrsnosti	 iznosi	
70%,	a	broj	stipendija	prema	socijalnom	kriteriju	iznosi	
30%	od	ukupnog	broja	stipendija	zaokruŢeno	na	cijele	
brojeve.

Učenik	 ili	 student	moŢe	 podnijeti	 zahtjev	 za	 sve	
kategorije,	ali	moŢe	ostvariti	pravo	samo	na	jednu	sti
pendiju	pri	čemu	se	prednost	daje	kriteriju	izvrsnosti.

Članak	5.	

Ako	se	za	dodjelu	učeničkih	 i	 studentskih	stipen
dija	 u	 određenoj	 kategoriji	 javi	manji	 broj	 kandidata	
koji	ispunjavaju	uvjete	za	dodjelu	stipendija	od	predvi
đenog	broja	 za	dodjelu,	 stipendije	 se	mogu	dodijeliti	
ostalim	kandidatima	za	dodjelu	stipendija,	a	prema	re
doslijedu	 koji	 je	 utvrđen	 na	 temelju	 broja	 ostvarenih	
bodova.

Članak	6.	

Stipendije	 se	 dodjeljuju	 na	 temelju	 provedenog	
postupka	i	kriterija	propisanih	ovim	Pravilnikom.

II. pOStUpaK DODjele StIpenDIje

Članak	7.	

Stipendije	se	dodjeljuju	za	svaku	školsku/akadem
sku	godinu	na	temelju	natječaja	i	to	za	10	(deset)	mje
seci	školske/akademske	godine.

Natječaj	 se	objavljuje	na	 internet	 stranici	Općine	
Stupnik	i	oglasnoj	ploči	Općine	Stupnik.
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Članak	8.	

Natječaj	sadrŢi:
–	 naziv	tijela	koje	raspisuje	natječaj,
–	 opće	uvjete	i	kriterije	za	dodjelu	stipendije,
–	 visinu	stipendije	i	broj	korisnika	prema	kategori

jama,
–	 vrijeme	 trajanja	 natječaja/rok	 za	 podnošenje	

prijave,
–	 naziv	i	adresu	tijela	kojem	se	zahtjevi	podnose,
–	 popis	 dokumenata	 i	 dokaza	 o	 ispunjavanju	

uvjeta	za	dodjelu	stipendije	koje	je	obavezno	priloŢiti	
uz	prijavu	na	natječaj,

–	 ostale	podatke	značajne	za	provođenje	natječaj
nog	postupka.

Učenici	i	studenti	koji	su	koristili	stipendiju	u	pro
tekloj	školskoj/akademskoj	godini	uz	prijavu	na	natječaj	
duŢni	su	priloŢiti	i	dokaz	o	uspješno	završenom	razredu,	
odnosno	upisanoj	sljedećoj	akademskoj	godini.

O	popisu	dokumentacije	o	ispunjavanju	uvjeta	za	
dodjelu	 stipendija	odlučuje	Općinski	načelnik	na	pri
jedlog	Povjerenstva	za	dodjelu	stipendija.

Članak	9.	

Natječaj	 za	 dodjelu	 stipendija	 raspisuje	Općinski	
načelnik.

Postupak	provedbe	natječaja	obavlja	Povjerenstvo	
za	dodjelu	stipendija	(u	daljnjem	tekstu:	Povjerenstvo).

Povjerenstvo	 imenuje	 Općinsko	 vijeće	 Općine	
Stupnik.	Povjerenstvo	ima	predsjednika	i	dva	člana.

Članak	10.	

Povjerenstvo	radi	na	sjednicama	koje	saziva	i	vodi	
predsjednik	povjerenstva.	Sjednica	se	moŢe	odrŢati	ako	
joj	prisustvuje	većina	od	ukupnog	broja	članova.	Povje
renstvo	 odlučuje	 većinom	 glasova	 prisutnih	 članova.	
Povjerenstvo	 za	 svoj	 rad	 odgovara	Općinskom	 vijeću	
Općine	Stupnik.

Članak	11.	

Nakon	isteka	roka	za	podnošenje	zahtjeva	za	do
djelu	 stipendija	 Povjerenstvo	 utvrđuje	 prijedlog	 liste	
kandidata	 koji	 ispunjavaju	 uvjete.	 Nepravovremene	
prijave	 Povjerenstvo	neće	otvarati	 niti	 razmatrati,	 već	
će	biti	vraćene	pošiljatelju.	Prijedlog	liste	kandidata	za	
dodjelu	 stipendije	 objavljuje	 se	 na	 internet	 stranici	
Općine	Stupnik	te	oglasnoj	ploči	Općine,	u	roku	od	30	
dana	od	dana	 isteka	 roka	 za	podnošenje	 zahtjeva	 za	
dodjelu	stipendije.	U	roku	od	8	dana	od	dana	objavlji
vanja	Prijedloga	liste	svaki	kandidat	moŢe	podnijeti	pi
sani	 prigovor	 na	 listu	 Općinskom	 načelniku	 Općine	
Stupnik.	Općinski	načelnik	donosi	Odluku	o	prigovoru	
u	roku	od	8	dana	od	dana	isteka	roka	za	podnošenje	
prigovora.	Odluka	o	prigovoru	je	konačna.

Članak	12.	

Nakon	isteka	rokova	iz	članka	11.	ovog	Pravilnika,	
Povjerenstvo	 utvrđuje	 Konačnu	 listu	 kandidata	 koju	
prosljeđuje	Općinskom	 vijeću	 koje	 donosi	 Odluku	 o	
dodjeli	 stipendija.	Odluka	Općinskog	vijeća	o	dodjeli	
stipendija	je	konačna.

III. StIpenDIje prema KrIterIjU IZvrSnOStI

Članak	13.	
Stipendije	 prema	 kriteriju	 izvrsnosti	 ostvaruju	 se	

kao	nagrada	na	temelju	dosadašnjih	uspjeha	i	natpro
sječnih	rezultata	u	obrazovanju,	a	time	Općina	Stupnik	
Ţeli	 poticati	 najbolje	 i	 najuspješnije	 učenike	 srednjih	
škola	i	studente	te	ih	potaknuti	na	daljnji	razvoj	i	unap
ređenje	svojih	vještina	za	dobrobit	Općine	Stupnik.

Članak	14.	
Pravo	 sudjelovanja	 na	 natječaju	 imaju	 učenici	

srednjih	 škola	 i	 studenti	 koji	 udovoljavaju	 sljedećim	
uvjetima:

UČENICI	SREDNJIH	ŠKOLA
–	 da	su	drŢavljani	Republike	Hrvatske	s	prebivali

štem	na	području	Općine	Stupnik	najmanje	1	godinu,
–	 da	se	školuju	na	području	Republike	Hrvatske,
–	 da	su	redoviti	učenici	srednje	škole	bez	ponav

ljanja	godine,
–	 da	 su	 završili	 prethodni	 razred	 (učenici	 prvog	

razreda	srednje	škole)	s	najmanjom	prosječnom	ocje
nom	5,00	i	na	drŢavnom	ili	međunarodnom	natjecanju	
osvojili	jednu	od	prve	tri	nagrade,

–	 da	su	završili	prethodni	razred	(učenici	viših	ra
zreda	srednje	škole)	s	najmanjom	prosječnom	ocjenom	
4,80.

STUDENTI
–	 da	su	drŢavljani	Republike	Hrvatske	s	prebivali

štem	na	području	Općine	Stupnik	najmanje	1	godinu,
–	 da	se	školuju	na	području	Republike	Hrvatske,
–	 da	su	redoviti	studenti	bez	ponavljanja	godine,
–	 da	nisu	stariji	od	26	godina,
–	 da	nisu	apsolventi,
–	 da	 su	 završili	 prethodni	 razred	 (studenti	 prve	

godine	 studija)	 s	 najmanjom	 prosječnom	 ocjenom	
4,80,

–	 da	su	završili	prethodnu	godinu	studija	(studenti	
viših	godina)	s	najmanjom	prosječnom	ocjenom	4,50.

Članak	15.	
Kriteriji	 za	 utvrđivanje	 liste	 kandidata	 za	 dodjelu	

stipendije	prema	kriteriju	izvrsnosti	(u	slučaju	jednakog	
broja	bodova	dva	ili	više	kandidata)	su	redom	kojim	su	
navedeni:

–	 uspjeh	u	školovanju,
–	 kriterij	izvrsnosti.
Kriteriji	iz	stavka	1.	ovog	članka	izraŢavaju	se	bodo

vima	koji	se	zbrajaju.

Iv. StIpenDIje prema SOCIjalnOm KrIterIjU

Članak	16.	
Općina	Stupnik	dodjeljuje	 stipendije	prema	 soci

jalnom	kriteriju	kao	pomoć	mladim	osobama	 slabijeg	
imovinskog	statusa,	u	Ţelji	da	što	većem	broju	mladih,	
Ţeljnih	nastavka	svog	obrazovanja,	pomogne	pri	stvara
nju	boljih	uvjeta	za	Ţivot,	a	samim	tim	i	doprinese	rastu	
i	razvoju	zajednice.
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Članak	17.	
Pravo	 sudjelovanja	 na	 natječaju	 imaju	 učenici	

srednjih	 škola	 i	 studenti	 koji	 udovoljavaju	 sljedećim	
uvjetima:

UČENICI	SREDNJIH	ŠKOLA
–	 da	su	drŢavljani	Republike	Hrvatske	s	prebivali

štem	na	području	Općine	Stupnik	najmanje	1	godinu,
–	 da	se	školuju	na	području	Republike	Hrvatske,
–	 da	su	redoviti	učenici	drugog	i	narednih	razreda	

srednje	škole	bez	ponavljanja	godine,
–	 da	 su	 završili	 prethodni	 razred	 srednje	 škole	 s	

najmanjom	prosječnom	ocjenom	3,80.

STUDENTI
–	 da	su	drŢavljani	Republike	Hrvatske	s	prebivali

štem	na	području	Općine	Stupnik	najmanje	1	godinu,
–	 da	se	školuju	na	području	Republike	Hrvatske,
–	 da	 su	 redoviti	 studenti	 prve	 i	 narednih	 godina	

studija	bez	ponavljanja	godine,
–	 da	nisu	stariji	od	26	godina,
–	 da	nisu	apsolventi,
–	 da	 su	 završili	 prethodni	 razred	 (studenti	 prve	

godine	 studija)	 s	 najmanjom	 prosječnom	 ocjenom	
3,50,

–	 da	su	završili	prethodnu	godinu	studija	(studenti	
viših	 godina)	 s	 najmanjom	 prosječnom	 ocjenom	 od	
3,00.

Članak	18.	
Kriteriji	 za	 utvrđivanje	 liste	 kandidata	 za	 dodjelu	

stipendije	prema	socijalnom	kriteriju	(u	slučaju	jedna
kog	broja	bodova	dva	ili	više	kandidata)	su	redom	kojim	
su	navedeni:

–	 socijalni	status,
–	 uspjeh	u	školovanju.
Kriteriji	iz	stavka	1.	ovog	članka	izraŢavaju	se	bodo

vima	koji	se	zbrajaju.
Prednost	 za	 dodjelu	 stipendije	 prema	 socijalnom	

kriteriju	 (u	 slučaju	 jednakog	broja	bodova	dva	 ili	 više	
kandidata)	ostvaruje	kandidat	sa	većim	brojem	bodova	
po	bodovanju	 socijalnog	 statusa).	Ukoliko	 kandidati	 i	
dalje	imaju	jednak	broj	bodova	prednost	ostvaruje	onaj	
koji	ima	bolji	uspjeh	po	uspjehu	u	školovanju	navede
nom	u	članku	17.	ovog	Pravilnika.

Ukoliko	kandidat	ne	ostvari	niti	jedan	bod	iz	članka	
21.	 ovog	 Pravilnika	 neće	 se	 smatrati	 kandidatom	 za	
dodjelu	stipendije	prema	socijalnom	kriteriju.

v. BODOvanje

Članak	19.	
Uspjeh	u	školovanju	boduje	se	na	sljedeći	način:

UČENICI	SREDNJIH	ŠKOLA
–	 prosjek	 ocjena	 prethodne	 godine	 školovanja	

(zaokruŢen	na	dvije	decimale)	daje	broj	bodova,

STUDENTI
–	 za	studente	koji	upisuju	prvu	godinu	studija	broj	

bodova	koje	student	ima	za	upis	na	odgovarajući	studij	
podijeli	se	s	brojem	200	i	to	daje	broj	bodova,

–	 za	 studente	 koji	 upisuju	 više	 godine	 tehničkih,	
prirodnih	 i	 biomedicinskih	 studija	 prosjeku	 ocjena	
prethodne	godine	školovanja	(zaokruŢen	na	dvije	deci
male)	dodaje	se	jedan	bod	i	to	daje	broj	bodova,

–	 za	studente	koji	upisuju	više	godine	ostalih	stu
dija	prosjek	ocjena	prethodne	godine	školovanja	(zao
kruŢen	na	dvije	decimale)	daje	broj	bodova.

Članak	20.	
Izvrsnost	kandidata	boduje	se	na	sljedeći	način:
–	 sudjelovanje	na	drŢavnom	natjecanju		 1	bod
–	 sudjelovanje	na	međunarodnom	natjecanju	2	boda
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	1.	mjesto/nagrada	na	

Ţupanijskom	natjecanju/smotri		 	 2	boda
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	2.	mjesto/nagrada	na	

Ţupanijskom	natjecanju/smotri		 	 1	bod
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	1.	mjesto/nagrada	na	

drŢavnom	natjecanju/smotri		 	 6	bodova
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	2.	mjesto/nagrada	na	

drŢavnom	natjecanju/smotri	 	 	5	bodova
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	3.	mjesto/nagrada	na	

drŢavnom	natjecanju/smotri		 	 4	boda
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	1.	mjesto/nagrada	na	

međunarodnom	natjecanju/smotri	 	9	bodova
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	2.	mjesto/nagrada	na	

međunarodnom	natjecanju/smotri		 8	bodova
–	 za	sudjelovanje	i	osvojeno	3.	mjesto/nagrada	na	

međunarodnom	natjecanju/smotri		 7	bodova
–	 rektorova/dekanova	nagrada		 3	boda
–	 usporedno	pohađanje	dvije	škole		 1	bod
–	 usporedno	pohađanje	dva	fakulteta		 2	boda
Izvrsnost	kandidata	boduje	se	za	prethodne	dvije	

godine	školovanja,	 tako	da	se	zbroji	broj	svih	bodova	
ostvarenih	 prema	 kriterijima	 navedenim	 u	 stavku	 1.	
ovog	članka.	Ýupanijska,	drŢavna	 i	međunarodna	na
tjecanja/smotre	 koje	 se	 boduju	 po	 kriteriju	 izvrsnosti	
trebaju	biti	priznata	od	strane	nadleŢnog	Ministarstva	ili	
druge	nadleŢne	institucije.

Članak	21.	
Socijalni	 status	 kandidata	 boduje	 se	 ne	 sljedeći	

način:
a)
–	 ako	 je	 kandidat,	 odnosno	 njegov	 roditelj	 ili	

osoba	koja	ga	uzdrŢava,	korisnik	prava	na	zajamčenu	
minimalnu	naknadu		 3	boda

–	 ako	je	kandidat	dijete	bez	oba	roditelja		 3	boda
–	 ako	 je	 kandidat	 dijete	 samohranog	 roditelja		

	 	 	 	 2	boda
–	 ako	je	roditelj	nezaposlen	i	vodi	se	u	evidenciji	

Hrvatskog	zavoda	za	zapošljavanje		 1	bod
–	 ako	je	kandidat	osoba	s	invaliditetom		 1	bod
b)
–	 ako	je	ukupni	dohodak	po	članu	kućanstva	0,00	

–	500,00	kn		 	 10	bodova
–	 ako	 je	 ukupni	 dohodak	 po	 članu	 kućanstva	

500,01	–	1.000,00	kn		 	 8	bodova
–	 ako	 je	 ukupni	 dohodak	 po	 članu	 kućanstva	

1.000,01	–	1.500,00	kn		 	 6	bodova
–	 ako	 je	 ukupni	 dohodak	 po	 članu	 kućanstva	

1.500,01	–	2.000,00	kn		 	 4	boda
–	 ako	 je	 ukupni	 dohodak	 po	 članu	 kućanstva	

2.000,01	–	2.500,00	kn		 	 2	boda
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Socijalni	status	kandidata	boduje	se	za	tekuću	go
dinu,	tako	da	se	zbroje	svi	bodovi	ostvareni	prema	kri
terijima	navedenim	u	stavku	1.	ovog	članka.

vI. prava I OBveZe

Članak	22.	
Na	 temelju	Odluke	o	dodjeli	 stipendije	Općinski	

načelnik	Općine	 Stupnik	 i	 stipendist,	 odnosno	 osoba	
koja	zastupa	maloljetnog	stipendista,	potpisuju	Ugovor	
kojim	će	se	urediti	međusobna	prava	i	obveze	ugovor
nih	strana.

Ukoliko	nakon	Odluke	o	dodjeli	stipendije	stipen
dist,	odnosno	osoba	koja	zastupa	maloljetnog	stipendi
sta	odbije	potpisati	Ugovor	o	stipendiranju,	stipendija	
će	se	dodijeliti	prvom	sljedećem	učeniku	ili	studentu	s	
konačne	liste	kandidata	za	dodjelu	stipendija.

Članak	23.	
Stipendist	koji	je	primao	stipendiju	Općine	Stupnik	

protivno	ovom	Pravilniku	ili	se	naknadnom	provjerom	
utvrdi	da	je	stipendiju	dobio	na	temelju	neistinite	fabri
cirane	 ili	 krivotvorene	dokumentacije	 duŢan	 je	 vratiti	
primljenu	stipendiju.

Članak	24.	
Stipendist	je	duŢan	dokazati	da	je	završio	školsku/

akademsku	godinu	u	kojoj	je	primao	stipendiju	u	roku	
6	 (šest)	 mjeseci	 od	 prestanka	 primanja	 stipendije,	 u	
protivnom	je	duŢan	vratiti	primljenu	stipendiju.

vII. prIjelaZne I Završne ODreDBe

Članak	25.	
Stupanjem	na	snagu	ovog	Pravilnika	prestaje	vaŢiti	

Pravilnik	o	stipendiranju	učenika	i	studenata	s	područja	
Općine	Stupnik	KLASA:	0210101/1501/4;	URBROJ:	
238/281156	od	19.	06.	2015.	 godine	 i	Pravilnik	o	
izmjeni	Pravilnika	o	stipendiranju	učenika	i	studenata	s	
područja	Općine	Stupnik	KLASA:	0210101/1501/6;	
URBROJ:	238/2811511	od	27.	10.	2015.	godine.

Članak	26.	
Ovaj	Pravilnik	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	“Glasniku	Zagrebačke	Ýupanije”.

KLASA:	02101/1801/11	
URBROJ:	238/281185	
Stupnik,	29.	kolovoza	2018.

PREDSJEDNIK	
OPĆINSKOG	VIJEĆA	
Josip	Pipić,	v.	r.








