
 
 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
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    OPĆINA SIRAČ                                                                
            OPĆINSKO VIJEĆE 
______________________________ 
KLASA: 604-02/14-01-02 

URBROJ: 2111/04-14-01-19 

Sirač, 25.11.2014. 

 
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 10. 
sjednici, održanoj 25. studenog 2014. 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 2014/15, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije 
1. Lana Tješinski, Požeška 11, Sirač, Hotelijersko-turistički tehničar, 1 razred, 

Ekonomska i turistička škola Daruvar 
2. Iva Supan, Tomislavova 56, Sirač, Medicinska sestra, 5. razred, Srednja škola Pakrac 
3. Tomislav Vuk, Pakrani 69, Tehničar cestovnog prometa, 3. razred, Tehnička škola 

Daruvar 
Članak 2. 

 Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 
godinu 2014/15, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije 

1. Nina Topalović, Sirač, Tomislavova 57, (boravak Požeška 4, Sirač),  Integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1 godina, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera Osijek 

 
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 i učenikom 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 2014/15, Klasa: 604-02/14-01-02, Ur.broj: 2111/04-14-01-03 od 15.07.2014.  



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 17.07.2014. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine Sirač i na 
oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu ponude bio je 70 dana od dana objave natječaja. 

U natječajnom roku pristiglo je 11 (jedanaest) pravovremenih prijava i  jedna dopuna prijave. 
U jednoj dostavljenoj prijave zatražene su dvije srednjoškolske stipendije. Sve prijave propisano su 
predane.  

Prijave Dajane Živković, Kip 30, Danijele Živković, Kip 30 i Ane Marije Vavra, 
Šibovac 66B, nisu sadržavale svu javnim natječaje zatraženu dokumentaciju, slijedom čega su 
isključenje te nisu ušle u postupak bodovanja. 

Kruno Supan, Frankopanska 31, Sirač, zatražio je stipendiju za program 
prekvalifikacije u trajanju od 819 nastavnih sati za zanimanje Vatrogasni tehničar. Javnim 
natječajem za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 2014/2015 
utvrđeno je da se dodjeljuju tri srednjoškolske i tri studenske stipendije. Obzirom da program 
prekvalifikacije nije srednjoškolsko obrazovanje odnosno visokoškolsko obrazovanje prijava 
Krune Supan isključena je iz daljnjeg postupka bodovanja. 

Osam prijava ispunilo je natječajne zahtjeve.  
Nakon provedenog bodovanja prijava za srednjoškolske stipendije utvrđeno je da su 

pojedine prijave postigle sljedeći broj bodova: Lana Tješinski, Požeška 11, Sirač, 2287 
bodova; Iva Supan, Tomislavova 56, Sirač, 2248 bodova; Tomislav Vuk, Pakrani 69, 2207 
bodova; Magdalena Vašatko, I. Gundulića 33, Sirač, 2170 bodova; Antonio Vončina, 
Stjepana Radića 56, Sirač, 1977 bodova; Lucijan Šafar, Krešimirova 6, Sirač, 1813 bodova; 
Ivan Mušan, Miljanovac 70, 1577 bodova. Primjenom odredbe o broju srednjoškolskih stipendija 
koje će se dodijeliti te uzimajući u obzir najveći broj postignutih bodova riješeno je kao u izrijeci ove 
odluke. 

Za studensku stipendiju pristigla je jedna prijava koja je ispunila natječajne uvjete, te 
je valjalo riješiti 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.) 
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