
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                                                   

         OPĆINA SIRAČ                                                                

                OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 604-02/15-01-01 

URBROJ: 2111/04-15-01-17 

Sirač, 30.11.2015. 

 
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 19. 

sjednici, održanoj 30. studenog 2015. 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 2015/16, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće srednjoškolske stipendije 

1. Matea Topalović, Sirač, Branimirova 30, Tehničar za računalstvo, 1 razred, Tehnička 

škola Daruvar 

2. Magdalena Vašatko, Sirač, I. Gundulića 33, Tehničar cestovnog prometa, 4 razred, 

Tehnička škola Daruvar 
Članak 2. 

 Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku 

godinu 2015/16, Općina Sirač dodjeljuje sljedeće studenske stipendije 

1. Iva Supan, Sirač, Tomislavova 56,  Studij sestrinstvo, 1 godina, Zdravstveno 

veleučilište u Zagrebu 

2. Nikolina Kreuzer, Sirač, Tomislavova 73, Studij menadžment, 3 godina, Veleučilište u 

Slavonskom Brodu 

3. Stjepan Salopek, Sirač, Stjepana Radića 48, Stručni studij Elektrotehnike, smjer 

Informatika, 3 godina, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku  

 

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. 

 

Članak 5. 

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

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Općina Sirač, Sirač, Stjepana Radića 120/I, MB: 02591073, OIB: 93565930259, 

provela je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku godinu 

2015/16, Klasa: 604-02/15-01-01, Ur.broj: 2111/04-15-01-03 od 21.07.2015.  

Dodijeliti 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 31.07.2015. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine 

Sirač i na oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu prijava bio je 70 dana od dana objave 

natječaja. 
U natječajnom roku pristiglo je 8 (osam) pravovremenih prijava i  dvije dopune prijava. Sve 

prijave propisano su predane.  

Prijave Ivone Žuger iz Sirača, Stjepana Radića 64 i Kristine Dimitrov iz Sirača, Nikole 

Tesle 15, nisu sadržavale svu javnim natječaje zatraženu dokumentaciju, slijedom čega su 

isključenje te nisu ušle u postupak bodovanja. Prijava Ivone Žuger nije sadržavala potvrde 

porezne uprave o prihodima za članove obitelji, izjavu pod materijalnom i kaznenom 

odgovornošću da ne prima stipendije ili potporu iz drugih izvora, te životopis, dok prijava 

Kristine Dimitrov nije sadržavala potvrdu porezne uprave o prihodima za sve punoljetne 

članove sukladno izjavi o članovima zajedničkog kućanstva. 

Tomislav Vuk povukao je podnesenu prijavu za dodjelu stipendije obzirom da isti 

stipendiju prima temeljem ugovora o korištenju stipendije br. 03/15, sklopljenog u 

akademskoj godini 2014/2015. 
  Pet prijava ispunilo je natječajne zahtjeve.  

Nakon provedenog bodovanja prijava za srednjoškolske stipendije utvrđeno je da su 

pojedine prijave postigle sljedeći broj bodova: Matea Topalović, Sirač, Branimirova 30,   

2499 bodova; Magdalena Vašatko, Sirač, I. Gundulića 33, 2170 bodova.  

Nakon provedenog bodovanja prijava za studenske stipendije utvrđeno je da su 

pojedine prijave postigle sljedeći broj bodova: Iva Supan, Sirač, Tomislavova 56,  3597 

bodova; Nikolina Kreuzer, Sirač, Tomislavova 73, 550 bodova; Stjepan Salopek, Sirač, 

Stjepana Radića 48, 2804 bodova. 
Primjenom odredbe o broju srednjoškolskih i studenskih stipendija koje će se dodijeliti te 

uzimajući u obzir najveći broj postignutih 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.   
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                                             ____________________ 

                                                           (Stjepan Juraić, ing.str.) 
 


