
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                   

       OPĆINA SIRAČ                                                                

               OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 604-02/16-01-01 

URBROJ: 2111/04-16-01-25 

Sirač, 20.12.2016. 

 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik 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 izjavljenim prigovorima protiv 

Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, Općinsko vijeće Općine Sirač na 

svojoj 26. sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. godine  donijelo je 

 

ODLUKU  

o odbijanju prigovora na Odluku o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač 

 

Članak 1. 

Odbija se prigovor Natalie Miler, Tee Vondruška i Lucije Stipetić izjavljen protiv Odluke 

Općinskog vijeća Općine Sirač o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač, KLASA: 

604-02/16-01-01, URBROJ: 2111/04-16-01-21 od 16.11.2016. godine. 

 

OBRAZLOŽENJE 

Odlukom o dodjeli stipendija studentima i učenicima Općine Sirač odlučeno je, a po 

provedenom pregledu prijava za studenske stipendije, da se za akademsku godinu 2016/17, neće 

dodijeliti studentske stipendije iz razloga što nijedna prijava nije udovoljila natječajnim uvjetima. 

Prijave za studentsku stipendiju Iva Hroh, Sirač, Kolodvorska 10, Natalia Miler, Sirač, Cvijetna 11 i 

Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, imaju prosjek mjesečnih primanja veći od propisanih 

3.000,00 kn po članu. Prijave za studentsku stipendiju Lucija Stipetić, Sirač, Matije Gupca 4 i Tea 

Vondruška, Sirač, Ljudevita Gaja 33, ne sadrže potpunu dokumentaciju  i to prijava Lucije Stipetić ne 

sadrži potvrdu o redovnom upisu na fakultet u akademsku godinu 2016/2017, dok prijava Tee 

Vondruška nema potvrdu Porezne uprave o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva. 

  

 Protiv Odluke o dodjeli stipendija Natalia Miler iz Sirača, Cvijetna 11, Tea Vondruška iz 

Sirača, Ljudevita Gaja 33 i Lucija Stipetić iz Sirača, Matije Gupca 4 izjavile su prigovor.  

  

 Prigovori nisu osnovani. 

 

 Uvidom u predmet KLASA: 604-02/16-01-01, Stipendiranje 2016/17, u prijavu Natalie Miler, 

utvrđeno je kako prosjek mjesečnih primanja po članu domaćinstva iznosi 4.025,40 kn. 

 Uvidom u prijavu Tee Vondruška utvrđeno je kako ista sadrži potvrdu Porezne uprave o 

godišnjim prihodima za Josipa Vondruška dok je u Izjavi o članovima zajedničkog kućanstva i 

prihodima navedeno kako članove kućanstva čine Tea Vondruška, otac Josip Vondruška i majka 

Senka Vondruška.  

 Uvidom u prijavu Lucije Stipetić utvrđeno je kako ista sadrži potvrdu o redovnom upisu u 

akademsku godinu 2015/2016. Prijava nije dopunjena u natječajnom roku ispravnom potvrdom. 

 

  Odredbama članka 3. Pravilnika o stipendiranju (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj  09/12) propisano je  "Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju 

redovni učenici srednjih škola i studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na 



području Općine Sirač, a kojima prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 3.000,00 kuna, a 

kod obitelji samohranog roditelja 4.000,00 kuna". Predmetno je propisano i točkom 2. Natječaja za 

dodjelu stipendija studentima i učenicima akademske godine 2016/17. 

Odredbom članka 9. stavka II. točke 5. Pravilnika o stipendiranju (Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije, broj  09/12) propisano je  

"5. Socijalni status kandidata – dohodak po članu domaćinstva 

  a. ispod 500,00 kuna                                                           500 bodova 

  b. 501,00-800,00 kuna                                                        450 bodova 

  c. 801,00-1.000,00 kuna                                                     400 bodova 

  d. 1.001,00-1.200,00 kuna                                                  300 bodova 

  e. 1.201,00-1.500,00 kuna                                                  200 bodova 

  f. 1.501,00-2.000,00 kuna                                                   100 bodova 

 g. preko 2.000,00 kuna                                                          50 bodova 

Socijalni status utvrđuje se temeljem izjave o zajedničkom kućanstvu i potvrde Porezne uprave o 

prihodima za sve članove kućanstva."  

Sukladno navedenom u Natječaju za dodjelu stipendija studentima i učenicima akademske godine 

2016/17, točkom 7. podtočkom 8. i 9. zatraženo je da se uz zamolbu za dodjelu stipendije priloži 

preslika potvrde porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu i izjava o 

zajedničkom kućanstvu. Provjerom ostalih prijava za dodjelu stipendija utvrđeno je kako iste sadrže 

Potvrdu Porezne uprave za članove domaćinstva koji nemaju iskazanih prihoda, kao i potvrde za 

maloljetne članove.  

 Odredbama članka 5. Pravilnika o stipendiranju (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj  09/12) propisano je  "Stipendije se dodjeljuju za svaku školsku odnosno studentsku 

godinu temeljem natječaja. Natječaj raspisuje Općinski načelnik svake godine u srpnju te ga objavljuje 

putem lokalnog medija i na oglasnoj ploči Općine Sirač." Sukladno navedenom u Natječaju za dodjelu 

stipendija studentima i učenicima akademske godine 2016/17, točkom 7. podtočkom 4. zatraženo je da 

se uz zamolbu za dodjelu stipendije priloži preslika potvrde o redovnom upisu na fakultet, odnosno o 

upisu tekuće akademske godine 2016/17 za koju se raspisivao natječaj. 

 

 Sukladno svemu navedenom utvrđeno je kako podnositeljice prigovora ne udovoljavaju 

uvjetima za sudjelovanje na natječaju odnosno bodovanju te samim time ni uvjetima za dodjelu 

stipendije slijedom čega je odlučeno kao u izreci ove odluke. 

 

  

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu u roku 

od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se podnosi neposredno Upravnom sudu ili putem pošte 

preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne 

pomoći. Uz tužbu se podnose i dva primjerka pobijane Odluke, te primjer tužbe za tuženo tijelo.   

  

 

 

 

                            Predsjednik: 

 

                                             ____________________ 

                                                           (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

Dostaviti: 
1. Natalia Miler, Sirač, Cvijetna 11 

2. Tea Vondruška, Sirač, Ljudevita Gaja 33 

3. Lucija Stipetić, Sirač, Matije Gupca 4  


