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PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Odluke o izmjenama i dopunama  

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ludbrega  
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,  

broj 44/18).

Članak 21.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 

o socijalnoj skrbi Grada Ludbrega stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«.

KLASA: 550-01/18-01/08
URBROJ: 2186/18-02/3-18-1
Ludbreg, 1. kolovoza 2018.

Predsjednica Odbora za statut i poslovnik
Katarina Zadravec, v.r.

4.
Na temelju nadležnosti iz članka 53. Statuta Grada 

Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 23/09, 17/13, 40/13 - pročišćeni tekst i 12/18) te 
članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lud-
brega, Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća 
Grada Ludbrega, na 3. sjednici održanoj dana 01. 
kolovoza 2018. godine, utvrdio je pročišćeni tekst 
Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 5/08) i Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada 
Ludbrega (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 
broj 67/13) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stu-
panja na snagu

O D L U K A
o stipendijama Grada Ludbrega

- pročišćeni tekst -

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak i 

kriteriji dodjele stipendije studentima Grada Ludbrega, 
te prava i obveze korisnika stipendija.

Članak 2.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu 

Grada Ludbrega, kao posebna stavka.
Broj stipendija po vrstama za svaku akademsku 

godinu i visinu stipendija, utvrđuje za svaku akadem-
sku godinu gradonačelnik Grada Ludbrega odlukom 
o raspisivanju natječaja.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuna-
ma Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13), riječi »Grad-
sko poglavarstvo« zamjenjuje riječ »gradonačelnik«.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti 

koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:
- da su redoviti studenti s prebivalištem na 

području Grada Ludbrega najmanje dvije 
godine prije dana podnošenja prijave na 
natječaj za dobivanje stipendije,

- da su završili zadnja dva razreda srednje 
škole (studenti 1. godine studija) najmanje s 
prosječnom ocjenom od 4,2; odnosno najma-
nje s prosječnom ocjenom svakog pojedinog 
fakulteta (studenti 2. i viših godina studija),

- da nisu navršili 27 godina života,
- da nisu korisnici drugih stipendija,
- da im prosječni mjesečni ukupni neto pri-

hod po članu domaćinstva ne prelazi iznos 
određen odlukom o raspisivanju natječaja,

- da obitelj nema stan ili kuću veličine 35 m² 
korisne površine za jednu osobu, a za osobe 
s invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 
10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim 
odstupanjem do 30 m²,

- da obitelj nema osobni automobil starosti 
do 2 godine u času podnošenja zahtjeva ili 
da ukupna vrijednost svih osobnih motornih 
vozila u obitelji ne prelazi iznos određen 
odlukom o raspisivanju natječaja u času 
podnošenja zahtjeva 

- da zadovoljavaju svim drugim natječajnim 
uvjetima.

Za stipendiste deficitarnih zanimanja uzimaju se 
u obzir samo kriteriji od 1. do 4. iz prethodnog stavka 
ovog članka.

Člankom 1. Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) izmijenjen 
je članak 3. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 4.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu 

stipendija su slijedeći:
1. socijalni status i druge socijalne prilike obitelji 

kandidata,
2. uspjeh u školovanju, odnosno studiju i postignuti 

rezultati na natjecanjima, odnosno znanstveno-
stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u 
struci studenata,

3. deficitarna zanimanja.

Članak 4.a
Gradonačelnik može raspisati natječaj i za uče-

ničke stipendije za učenike srednjih škola, pojedine 
srednje škole ili pojedinih zanimanja.

Pravo sudjelovanja imaju učenici koji odgovaraju 
slijedećim minimalnim uvjetima:
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1. da su redoviti učenici srednje škole s pre-
bivalištem na području Grada Ludbrega,

2. da su završili prethodne dvije godine ško-
lovanja s najmanjom prosječnom ocjenom 
od 4,2;

3. da im prosječni mjesečni ukupni neto pri-
hod po članu domaćinstva ne prelazi iznos 
određen odlukom o raspisivanju natječaja,

4. da obitelj nema stan ili kuću veličine 35 m² 
korisne površine za jednu osobu, a za osobe 
s invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 
10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim 
odstupanjem do 20 m²,

5. da obitelj nema osobni automobil starosti 
do 2 godine u času podnošenja zahtjeva ili 
da ukupna vrijednost svih osobnih motornih 
vozila u obitelji ne prelazi iznos određen 
odlukom o raspisivanju natječaja u času 
podnošenja zahtjeva, 

6. da članovi obitelji nisu vlasnici trgovačkih 
društava s upravljačkim pravima većim od 
20% temeljnog kapitala; da nemaju u vla-
sništvu obrt ili obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo koje ostvaruje dobit ili čiji 
godišnji dohodak prelazi iznos od 30.000,00 
kn;

7. da nisu korisnici drugih stipendija,
8. da udovoljavaju svim drugim natječajnim 

uvjetima.
Člankom 2. Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13), dodan je 
članak 4.a.

Članak 5.
Socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji 

kandidata boduju se na slijedeći način:
1. ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji 

kandidata ne prelazi iznos iz natječaja utvrđe-
nog kao općeg uvjeta za dobivanje stipendije i 
iznosi:

- do 10% iznosa iz natječaja - 5,5 bodova,
- od 10% do 20% iznosa  

 iz natječaja - 5 bodova,
- od 20% do 30% iznosa 

 iz natječaja  - 4,5 boda,
- od 30% do 40% iznosa 

 iz natječaja  - 4 boda,
- od 40% do 50% iznosa  

 iz natječaja  - 3,5 boda,
- od 50% do 60% iznosa  

 iz natječaja  - 3 boda,
- od 60% do 70% iznosa  

 iz natječaja  - 2,5 boda,
- od 70% do 80% iznosa  

 iz natječaja  - 2 boda,
- od 80% do 90% iznosa  

 iz natječaja  - 1,5 boda,
- od 90% do 100% iznosa  

 iz natječaja  - 1 bod.

2. invalidnost kandidata  - 1 bod,
3. studentu kojem brat  

 ili sestra redovito studiraju  
 i nisu navršili 27 godina  
 života - 1 bod za svakog brata ili sestru.

Članak 6.
Uspjeh u školovanju odnosno studiju studenata 

1. godine utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocje-
nom nastavnih predmeta iz prethodne dvije godine 
srednjoškolskog obrazovanja.

Uspjeh u studiju studenata 2. i viših godina studija 
utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom polo-
ženih ispita iz svih prethodnih godina studija. 

Utvrđeni prosjek ocjena iz stavka 1. i 2. ovog član-
ka, zaokružuje se na jednu decimalu i množi brojem 
2 kod studenata 1. godine studija, odnosno brojem 
2,5 kod studenata 2. i viših godina studija, a dobiveni 
umnožak predstavlja broj bodova pojedinog kandidata 
ostvarenog temeljem kriterija uspjeha u školovanju, 
odnosno studiju.

Članak 7.
Postignuti rezultati u natjecanju studenata 1. 

godine studija tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
boduju se na slijedeći način:

1. osvajanje jedne od prve tri 
nagrade na županijskom  
natjecanju - 1 bod,

2. sudjelovanje na državnom  
natjecanju - 1,5 bod, 

3. sudjelovanje na  
međunarodnom natjecanju - 2 boda, 

4. osvajanje jedne od prve tri  
nagrade na državnom  
natjecanju - 2,5 boda, 

5. osvajanje jedne od prve tri 
nagrade na međunarodnom  
natjecanju - 3 boda, 

Studentu koji je sudjelovao na više natjecanja 
kao i studentu koji je osvojio više nagrada na jednom 
području znanosti ili umjetnosti, boduje se samo naj-
vredniji rezultat.

Pod županijskim, državnim ili međunarodnim na-
tjecanjem iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se 
natjecanje kojem je, u pravilu, prethodila selekcija 
natjecatelja na nižim razinama natjecanja, a koja su 
u kalendaru natjecanja ministarstva nadležnog za 
obrazovanje. 

Bodovi za sudjelovanje u natjecanju i osvajanje 
nagrada na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, 
umjetničke skupine i sl.) računaju se kao 50% bodova 
za pojedinačni nastup iz stavka 1. ovog članaka.

Postignuti sportski rezultati učenika ne čine dio 
kriterija za dodjelu stipendija.

Članak 8.
Znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi 

i uspjesi u struci studenata 2. i viših godina studija 
boduju se na slijedeći način:
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1. sudjelovanje na državnom  
 natjecanju - 1,5 bod, 

2. sudjelovanje na  
 međunarodnom natjecanju - 2 boda, 

3. osvajanje jedne od prve tri  
 nagrade na državnom  
 natjecanju - 2,5 boda, 

4. osvajanje jedne od prve tri  
 nagrade na međunarodnom  
 natjecanju - 3 boda,

5. nagrada rektora ili dekana - 1 bod, 
6. rad objavljen u recenziranoj  

 znanstvenoj ili stručnoj  
 publikaciji - 1 bod, 

7. sudjelovanje u znanstveno- 
 istraživačkom, umjetničkom  
 i sličnom projektu ili samostalan  
 znanstveno-istraživački,  
 umjetnički ili sličan projekt - 1 bod.

Studentu koji je sudjelovao na više natjecanja 
kao i studentu koji je osvojio više nagrada na jednom 
području znanosti ili umjetnosti, boduje se samo naj-
vredniji rezultat.

Studentu koji ima više radova u recenziranoj znan-
stvenoj ili stručnoj publikaciji ili više projekata, boduje 
se samo najvredniji rezultat.

Bodovi za sudjelovanje u natjecanju i osvajanje 
nagrada na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, 
umjetničke skupine i sl.) računaju se kao 50% bodova 
za pojedinačni nastup iz stavka 1. ovog članaka.

Postignuti sportski rezultati studenata ne čine dio 
kriterija za dodjelu stipendija.

Članak 9.
Ako je u natječaju utvrđeno određeno zanimanje 

kao deficitarno, kandidatu koji se školuje upravo za 
to zanimanje pripada 2 boda.

Članak 10.
Kod raspisivanja natječaja gradonačelnik može 

odrediti:
1. da se sve stipendije dodjeljuju primjenom svih 

kriterija iz članka 4. ove Odluke;
• u tom slučaju ako dva ili više kandidata imaju 

jednak broj bodova po predmetnim kriterijima, 
prednost ima kandidat s boljim uspjehom u 
školovanju odnosno studiju;

2. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo 
za studente slabijeg imovnog stanja primjenom 
kriterija iz članka 4., točke 1. ove Odluke;

• u tom slučaju ako dva ili više kandidata imaju 
jednak broj bodova po predmetnim kriterijima, 
prednost ima kandidat s boljim uspjehom u 
školovanju odnosno studiju.

3. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo 
za nadarene studente primjenom kriterija iz 
članka 4., točke 2. ove Odluke;

• u tom slučaj ako dva ili više kandidata imaju 
jednak broj bodova po predmetnim kriterijima, 
prednost ima kandidat slabijeg imovnog stanja.

4. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo za 
studente deficitarnih studija i struka primjenom 
kriterija iz članka 4., točke 3. ove Odluke.

• u tom slučaju ako se dva ili više kandidata prijave 
na natječaj za isto deficitarno zanimanje ili za 
istu skupinu deficitarnih zanimanja, prednost 
ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju 
odnosno studiju.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuna-
ma Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13), riječi »Grad-
sko poglavarstvo« zamjenjuje riječ »gradonačelnik«.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje temeljem natječaja kojeg 

raspisuje gradonačelnik Grada Ludbrega.
Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuna-

ma Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13), riječi »Grad-
sko poglavarstvo« zamjenjuje riječ »gradonačelnik«.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Socijalno vijeće 
Grada Ludbrega.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno 
vijeće obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti 
i opće poslove Grada Ludbrega.

Člankom 3. stavkom 1. Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendijama Grada Ludbrega 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) 
izmijenjen je članak 11. stavak 3. Odluke o stipendi-
jama Grada Ludbrega.

Gradonačelnik može mimo natječaja dodijeliti 
najviše dvije učeničke i dvije studentske stipendije 
godišnje za iznimne rezultate na polju znanosti, 
kulture ili sporta.

Člankom 3. stavkom 2. Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendijama Grada Ludbrega 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) 
u članku 11. dodan je stavak 4.

Članak 12.
Natječaj se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada 

Ludbrega i u javnom mediju.
Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- vrijeme trajanja natječaja,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
- odredbe o dokazima o ispunjavanju uvjeta za 

dodjelu stipendije koje kandidati prilažu molbi 
za dodjelu stipendije,

- visina, iznos i broj stipendija, te vrijeme na koje 
se dodjeljuje,

- prava i obveze stipendista.

Članak 13.
Protiv odluke Socijalnog vijeća o dodjeli stipendija 

svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor grado-
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načelniku Grada Ludbrega u roku od 8 dana od dana 
njegova primitka.

Odluka gradonačelnika po prigovoru smatra se 
konačnom.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopuna-
ma Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13), riječi »Grad-
sko poglavarstvo« zamjenjuje riječ »gradonačelnik«.

Članak 14.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendija gradona-

čelnik Grada Ludbrega i stipendist sklapaju ugovor o 
korištenju stipendije Grada Ludbrega. 

Ugovor iz prethodnog stavka sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- iznos stipendije i vrijeme za koje se dodjeljuje,
- naziv fakulteta za koje je odobrena stipendija 

i godina studija,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju 

neispunjavanja obveza iz ugovora,
- odredbe o raskidu ugovora,
- druga prava i obveze ugovornih strana.

V. PRAVA I OBVEZE STIPENDISTA

Članak 15.
Stipendija za studente i učenike dodjeljuje se za 

10 mjeseci i to u pravilu za razdoblje rujan-lipanj 
akademske godine.

Člankom 4. stavkom 1. Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendijama Grada Ludbrega 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) 
izmijenjen je članak 15. stavak 1. Odluke o stipendi-
jama Grada Ludbrega.

Stipendisti mogu nastaviti s korištenjem stipendije 
do kraja redovnog studija, tj. do 12 mjeseci nakon 
završenog posljednjeg semestra ako udovoljavaju 
uvjetima iz članka 3. ove Odluke.

Stipendisti se obvezuju najkasnije do 30. listo-
pada tekuće godine dostaviti davatelju stipendije 
slijedeće podatke:

1. dokaze propisane ovom Odlukom, Natječa-
jem i ugovorom a prema zahtjevu davatelja 
stipendije, da zadovoljavaju propisane uvjete 
za daljnje korištenje stipendije;

2. potvrdu o redovno završenoj godini i po-
loženim svim ispitima koji su potrebni za 
redovan upis više godine.

Člankom 4. stavkom 2. Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendijama Grada Ludbrega 
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) 
izmijenjen je članak 15. stavak 3. Odluke o stipendi-
jama Grada Ludbrega.

Na temelju dokaza koje podnose stipendisti o is-
punjavanju uvjeta iz članka 3. ove Odluke, Socijalno 
vijeće donosi odluku o nastavku stipendiranja.

O nastavku korištenja stipendije ugovorne strane 
sklapaju za svaku akademsku godinu aneks ugovora 
o korištenju stipendije.

Članak 16.
Stipendist koji nije iz opravdanih razloga ispunio 

uvjete iz članka 15. ove Odluke može podnijeti zamolbu 
Socijalnom vijeću za priznavanje opravdanih razloga 
za neispunjenje uvjeta i nastavak stipendiranja. 

Odluka Socijalnog vijeća o zamolbi je konačna.

Članak 17.
Korisnik stipendije gubi pravo na daljnje sti-

pendiranje i mora vratiti primljenu stipendiju s 
pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 
dana isplate do dana povrata:

1. ako do 30. 10. tekuće godine ne dostavi vje-
rodostojne podatke prema zahtjevu davatelja 
stipendije o zadovoljavanju uvjeta za daljnje 
stipendiranje sukladno ovoj Odluci i/ili 

2. ako do 30. 10. tekuće godine ne dostavi po-
tvrdu o redovno završenoj godini i položenim 
svim ispitima i predmetima koji su potrebni 
za redovan upis više godine.

Člankom 5. Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 67/13) izmijenjen 
je članak 17. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-

benom vjesniku Varaždinske županije«.

Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o stipendijama Grada Ludbrega (»Službeni 
vjesnik Varaždinske županije«, broj 3/02 i 14/03).

ODLUKA 
o izmjenama i dopunama  

Odluke o stipendijama Grada Ludbrega  
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,  

broj 67/13)

Članak 7. 
Ostale neizmijenjene odredbe Odluke o sti-

pendijama Grada Ludbrega (»Službeni vjesnik 
Varaždinske županije«, broj 5/08) ostaju i dalje u 
cijelosti na snazi.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da 
izradi pročišćeni tekst ove Odluke.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 604-02/18-01/01
URBROJ: 2186/18-02/3-18-1
Ludbreg, 1. kolovoza 2018.

Predsjednica Odbora za statut i poslovnik
Katarina Zadravec, v.r.


