
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 

123/17., 98/19. i 144/20.), članka 61. Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, 

broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj 9/18. i 7/21.) i članka 7. Pravilnika o 

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja općine 

Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 7/17. i „Službene novine Istarske županije“, broj  

20/19.), Općinska načelnica Općine Lanišće, dana 30. rujna 2021. godine raspisuje 

NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Lanišće 

 u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini 

 

Članak 1. 

Općina Lanišće dodjeljuje stipendiju svim redovitim učenicima srednjoškolskih obrazovnih 

programa (u daljnjem tekstu: učenici) te redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, 

integriranih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija, diplomskih specijalističkih 

stručnih studija i s njima izjednačenih studija u inozemstvu (u daljnjem tekstu: studenti) koji se 

školuju, odnosno studiraju izvan područja općine Lanišće u školskoj/akademskoj 2021./2022. 

godini te ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

 - imaju prebivalište na području općine Lanišće u posljednjih pet godina,  

- nisu istovremeno korisnici županijskih ili državnih stipendija ili stipendija iz drugih   

  izvora. 

 

Članak 2. 

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna. 

 Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 650,00 kuna. 

 Općina Lanišće pridržava pravo revalorizacije utvrđenih iznosa stipendije u odnosu na 

stanje općinskog proračuna svake godine u vrijeme njegovog donošenja. 

 

Članak 3. 

Stipendija se isplaćuje deset mjeseci tijekom školske/akademske godine, i to učenicima od 

1. rujna do 30. lipnja naredne godine, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja naredne godine.  

Isplata se vrši putem žiro ili tekućeg računa jedne od poslovnih banaka. 

 

Članak 4. 

Prijave za stipendiju podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće na 

propisanom obrascu, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Lanišće, Jedinstveni 

upravni odjel, Lanišće 2, 52420 Buzet, s naznakom „NATJEČAJ – za stipendije“ ili putem 

elektroničke pošte na e-mail: opcina.lanisce@pu.t-com.hr u roku od 15 dana od objave Natječaja, 

odnosno zaključno do 15. listopada 2021. godine. 

Uz prijavu je obavezno priložiti: 

a) uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta (ne starije od 6 mjeseci), 

b) presliku svjedodžbe završene godine srednje škole i završnog ispita (za studente prve 

godine) ili prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,  

c) uvjerenje o upisu, 

d) izjava da učenik/student ne prima stipendiju po drugoj osnovi. 
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Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

 

Članak 5. 

Ukoliko tijekom primanja stipendije na kraju obrazovne školske godine učenik ostvari 

prosječnu ocjenu 4,60 i više, a student na kraju studijske godine ostvari prosječnu ocjenu 4,00 i 

više, po podnesenom zahtjevu sa dokumentacijom o postignutoj ocjeni, Općinska načelnica 

korisniku stipendije odobrit će isplatu jednokratne nagrade u visini jedne mjesečne stipendije. 

 

Članak 6. 

Korisnik stipendije obvezuje se (po pozivu Općine Lanišće) uključiti u aktivnosti koje 

organizira Općina Lanišće. 

Ukoliko korisnik stipendije bez opravdanog razloga odbije uključiti se u aktivnosti koje 

organizira Općina Lanišće, ne može podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u narednoj 

školskoj/akademskoj godini. 

 

Članak 7. 

Ukoliko se korisnik stipendije ne bude pridržavao odredaba Ugovora sklopljenog na 

temelju ovoga Natječaja, Općina Lanišće zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a primljeni 

iznos stipendije dospijeva na povrat u cijelosti i to odjednom ili u najviše onoliko mjesečnih rata 

koliko je primao stipendiju. 

 

Članak 8. 

Komisija za dodjelu stipendija Općine Lanišće izradit će Prijedlog liste stipendista u roku 

od 15 dana od završetka Natječaja te će obavijestiti podnositelje prijava objavom Prijedloga liste 

na službenoj mrežnoj stranici i na Oglasnoj ploči Općine Lanišće. 

 

Članak 9. 

Tekst Natječaja objavit će se na službenoj mrežnoj stranici i na Oglasnoj ploči Općine 

Lanišće: www.opcinalanisce.com . 

 

KLASA: 604-01/21-01/01 

URBROJ: 2106/02-02-01-21-1 

Lanišće, 30. rujna 2021. 

 

                                                        Općinska načelnica 

                                                        Roberta Medica, v.r. 
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