
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                 

    OPĆINA SIRAČ                                                                

            OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 604-02/13-01-01 

URBROJ: 2111/04-13-01-29 

Sirač, 10.12.2013. 

 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik službeno glasilo Bjelovarsko-

bilogorske županije, 19/09, 06/10, 03/13) i članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, 09/12) a po Prijedlogu 

Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 4. 

sjednici, održanoj 10. prosinca 2013. godine  donijelo je 

 

ODLUKU  

o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

 

Članak 1. 

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2013/14, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije 

1. Marijanu Munić, Tomislavova 34, Sirač, Pomoćni stolar 1. razred, Tehnička škola 

Daruvar 
 

Članak 2. 

 Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2013/14, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije 

1. Mateji Hajda, Krešimirova 5, Sirač, Studij kroatologije i sociologije 1. godina 

diplomskog studija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  

2. Ivanu Šepl, Stjepana Radića 13/1, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. 

godina, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 

3. Mato Munić, Tomislavova 34, Sirač, Studij informacijski i poslovni sustavi, 1. 

godina, Fakultet organizacije i informatike Varaždin 

 

Članak 3. 

Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 700,00 kn, odnosno za redovne učenike 

srednjih škola 350,00 kn. 
 

Članak 4. 

Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Općina Sirač zaključuje ugovor o 

korištenju stipendije kojim će se urediti međusobna prava i obveze Općine i korisnika stipendije. 

 

Članak 5. 

Odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Županijskom glasniku 

Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Općina Sirač provela je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za 

akademsku godinu 2013/14, Klasa: 604-02/13-01-01, Ur.broj: 2111/04-13-01-03 od 22.07.2013.  



Predmetnim natječajem utvrđeno je da će se dodijeliti šest stipendija, tri studenske i tri za 

učenike srednjih škola. Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 700,00 kn, odnosno za redovne 

učenike srednjih škola 350,00 kn. 

Javni natječaj objavljen je 23.07.2013. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine Sirač i na 

oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu ponude bio je 15 dana od dana objave natječaja. 

U natječajnom roku pristiglo je 9 (devet) pravovremenih zamolbi. Sve zamolbe su propisano 

predane. Osam prijava ispunilo je natječajne zahtjeve. Analizom zamolbi i bodovanja istih te 

primjenom odredbi o broju stipendija koje će se dodijeliti uzimajući u obzir najveći broj bodova 

riješeno je kao u izrijeci ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ove odluke može se podnijeti, u roku od 8 dana po primitku iste, pismeni prigovor 

Općinskom vijeću Općine Sirač.   

  

 

 

 

                            Predsjednik: 

 

                                        ____________________ 

                                                      (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


