
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                    

       OPĆINA SIRAČ                                                                

               OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 604-02/18-01/1 

URBROJ: 2111/04-01-18-10 

Sirač, 16.11.2018. 

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

županije, 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) 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 12. 

sjednici, održanoj 16. studenog 2018. 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 2018/19, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije: 

1. Milan Nenadović, Donji Borki 87,  za poljoprivrednog tehničara 2. razred, Poljoprivredno-

prehrambena škola Požega,  

2. Karlo Žuger, Kip 41A, mehatronika 2 razred, Tehnička škola Daruvar  

 

Članak 2. 

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2018/19, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studentske stipendije: 

1. Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, za studij Socijalni rad 4. godina, Pravni fakultet u 

Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad, 

2. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 2. godina, Visoka 

škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. 

 

Članak 3. 

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

srednjih škola iznosi 350,00 kn. 

 

Članak 4. 

Sa svakim studentom i učenikom kojem je dodijeljena stipendija, Općina Sirač zaključuje 

ugovor o korištenju stipendije kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

OBRAZLOŽENJE 

Općina Sirač, Sirač, Stjepana Radića 120/I, OIB: 93565930259, provela je Javni natječaj za 

dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 2018/19, Klasa: 604-02/18-01/1, 

Urbroj: 2111/04-02-18-3 od 26.07.2018.  

Dodijelit će se 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 26.07.2018. g., na web stranici Općine Sirač i na oglasnoj ploči 

Općine Sirač. Rok za dostavu prijava bio je 75 dana od dana objave natječaja, odnosno do 09.10.2018. 

godine. 

U natječajnom roku pristiglo je 4 (četiri) pravovremenih prijava. Sve prijave propisano su 

predane.  

Pregledom prijava za srednjoškolske stipendije utvrđeno je kako sve prijave sadrže traženu 

dokumentaciju i ispunjavaju natječajne uvjete, a po provedenom postupku bodovanja postigle su 

sljedeći broj bodova: Milan Nenadović, Donji Borki 87, 1930 bodova, te Karlo Žuger, Kip 41A,  2240 

bodova.  

Pregledom prijava za studenske stipendije utvrđeno je kako sve prijave sadrže traženu 

dokumentaciju i ispunjavaju natječajne uvjete, a po provedenom postupku bodovanja postigle su 

sljedeći broj bodova: Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, 2564 bodova, te Ivan Brdar, Sirač, 

Ljudevita Gaja 11, 2068 bodova. 

Primjenom odredbe o broju srednjoškolskih i studenskih stipendija koje će se dodijeliti te 

uzimajući u obzir rezultate provedenog natječaja, kao i najveći broj postignutih bodova riješeno je kao 

u izreci 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.) 

 

 

 

Dostaviti: 
1. Milan Nenadović, Donji Borki 87, Daruvar 

2. Karlo Žuger, Kip 41A, Daruvar 

3. Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, Sirač 

4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, Sirač 


