
                        

REPUBLIKA HRVATSKA   

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/21-01/03 

URBROJ: 2133/13-01-21-04 

Josipdol, 24. veljače 2021. godine  

 

 

Temeljem članka  članka 18. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ 

broj; 49/2013, 42/2015, 07/2018, 24/2018 13/2020), Općinsko vijeće Općine Josipdol 

na sjednici održanoj 24. veljače 2021. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o dodjeli stipendija za 2020/2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Josipdol će u akademskoj / školskoj 2020. / 2021.  godini dodijeliti ukupno 15 

stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Josipdol, o toga 6 studentskih 

stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna i 9 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kn 

mjesečno, a raspoređeno unutar kategorija kako slijedi;  

Kategorija nadareni učenici 

1. Anamarija Pejić – 32 boda  

2. Maja Marček – 30 bodova 

3. Marko Vuković – 30 bodova 

4. Ivan Pušakrić – 22 boda 

Kategorija deficitarna zanimanja – učenici 

1. Paola Bokulić – 27 bodova 

2. Karmen Puškarić – 22 boda 

Kategorija socijalni kriterij – učenici 

1. Gabrijela Stojak -26 bodova 

2. Tena Popović – 24 boda  

3. Gabrijela Keser – 21 bod 

Kategorija nadareni studenti  

1. Antonio Juričić – 35 bodova 

2. Mario Puškarić – 27 bodova 

 



Kategorija deficitarna zanimanja – studenti  

1. Tea Belančić – 20 bodova  

Kategorija socijalni kriterij – studenti 

1. Mateja Mihaljević – 27 bodova 

2. Katarina Gračanin – 18 bodova 

3. Ana Salopek – 6 bodova. 

 

Članak 2. 

 

Dodijeljeni broj stipendija prilagođen je ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva.  

 

Članak 3. 

 

Uvidom u dokumentaciju prijavljenih kandidata za dodjelu stipendija, njihov 

materijalni status, socijalni status i prosjek ocjena, kao i  ostvarene ukupne bodove 

utvrđeno je da će u ovoj akademskoj, odnosno školskoj godini iznimno dodijeliti 

stipendije svim učenicima i studentima prijavljenim na javni natječaj. 

 

Članak 5. 

 

Općina Josipdol će odobrene  stipendije isplati jednokratno (za mjesece od listopada 

2020. do veljače 2021. godine) na tekuće ili žiro račune stipendista, a preostali iznos 

stipendije (za razdoblje od ožujka do srpnja 2021. godine) isplaćivati de se mjesečno u 

obrocima.  

 

Članak 6.  

 

Primatelji stipendija dužni su Općini Josipdol  dostaviti dokaz, odnosno potvrdu o 

upisu u višu godinu studija, odnosno školske godine,   najkasnije do 1. studeni 2021. 

godine odnosno potvrdu da su diplomirali, odnosno završili srednjoškolskog 

obrazovanje do 30. srpnja 2021. godine,  ukoliko  je stipendija dodijeljena za 

posljednju godinu studija, odnosno školovanja. 

 

Članak 7.  

 

Primatelji stipendija su dužni vratiti  dodijeljenu studentsku stipendiju ako nastupi 

jedna ili više slijededih okolnosti: 

• odustane od studija ili školovanja tijekom akademske odnosno školske  

2020/2021. godine, 

• u propisanom roku ne upiše višu godinu studija, odnosno ne diplomira ili završi 

školovanje ukoliko je stipendija dodijeljena za posljednju godinu, 

• promijeni prebivalište izvan Općine Josipdol tijekom akademske, odnosno 

školske godine za koju mu je dodijeljena stipendija, 

• ako se dokaže da je uz stipendiju Općine Josipdol primao i državnu, županijsku 

ili neku drugu studentsku stipendiju ili studentski kredit, 



• ako se nakon sklapanja Ugovora utvrdi da je primatelj stipendije dao netočne 

informacije koje su utjecale ili je mogle utjecati na  ostvarivanje prava na stipendiju. 

 

U svim slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka, primatelj je dužan vratiti  

primljenu  stipendiju u Proračun Općine Josipdol u jednokratnom iznosu o roku 8 dana 

od dana primitka obavijesti Općine Josipdol. 

 

Članak 8.  

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.  

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

Županije“.  

 

 

Predsjednik: 

 

Josip Vukelić  

 

 

 


