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SADRŽAJ
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- Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja
prava na dodjelu stipendija iz proračuna Općine Borovo
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije
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- Odluka o usvajanju Plana i programa rada DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO
za pedagošku 2016/2017 god.
- Odluka o usvajanju kurikuluma DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO
za pedagošku 2016/2017 god.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 604-02/16-02/01
UR.BROJ: 2196-04/02-16-06
Borovo. 07.12.2016 god.
Na temelju čl.39. Statuta, te čl. 33. Poslovnika o radu općinskog vijeća (Sl.vjesnik Vukovarsko
srijemske županije 7/13 i Službeni glasnik Općine Borovo 1/15) Općinsko vijeće Općine Borovo na 30.
redovnoj sjednici održanoj dana 07.12.2016 god. donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i
načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo
Čl. 1.
U čl. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz
proračuna Općine Borovo ( u daljem tekstu: Pravilnik) dodaje se st. 2. koji glasi:
"Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti III godine preddiplomskog stručnog studija
(stručni studij u trajanju od najmanje 3 god.) ukoliko se na javni natječaj nije javio dovoljan broj
studenata završne dvije godine fakultetskog – diplomskog studija ."
Čl. 2.
U čl.6. st. 1. Pravilnika mijenja se i glasi:
"Natječaj za dodjelu stipendija koji raspisuje općinski načelnik objavljuje se na internet stranici
Općine Borovo, oglasnim tablama i lokalnom mediju Radio Borovo."
Čl. 3.
U čl. 7. st.1. alineja prva mijenja se i glasi:
"-naznaku da se stipendija dodjeljuje za fakultetsko obrazovanje-diplomski studij, odnosno
alternativno za najmanje trogodišnji dodiplomski studij".
Čl. 4.
Ostale odredbe Pravilnika ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.
Čl. 5.
Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
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KLASA: 604-02/16-02/01
UR.BROJ: 2196-04/02-16-07
Borovo. 07.12.2016 god.
Na temelju čl.39. Statuta, te čl. 33. Poslovnika o radu općinskog vijeća (Sl.vjesnik Vukovarsko
srijemske županije 7/13 i Službeni glasnik Općine Borovo 01/15) Općinsko vijeće Općine Borovo na
30. redovnoj sjednici održanoj dana 07.12.2016 god. donosi
P R A V I L N I K
o uvjetima,kriterijima i načinu ostvarivanje prava na
dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo
(pročišćeni tekst)
Čl. 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji, te način ostvarivanja prava na dodjelu stipendija
studentima sa prebivalištem na području Općine Borovo.
Čl. 2.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su:
- državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Borovo najmanje 12 mjeseci
do dana objave natječaja,
- redoviti studenti završne dvije godine fakultetskog-diplomskog studija (III i IV, IV i V ili V i VI ).
Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti III godine preddiplomskog stručnog studija (stručni
studij u trajanju od najmanje 3 god.) ukoliko se na javni natječaj nije javio dovoljan broj studenata
završne dvije godine fakultetskog – diplomskog studija.
Čl. 3.
Stipendije se dodjeljuju iz sredstava koja u svom proračunu osigurava Općina Borovo.
Visinu sredstva, broj stipendija koje će se dodjeliti, te pojedinačni iznos stipendije utvrđuje
Načelnik općine, na temelju prijedloga Povjerenstva za društvene djelatnosti, sport i omladinu,
imenovanog od strane Općinskog vijeća.
Čl. 4.
Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovitog trajanja studija, putem natječaja, a isplaćuje u
dvanaest (12) jednakih mjesečnih obroka, računajući od 01.10. tekuće godine.
Svim korisnicima stipendija se isplaćuje do kraja mjeseca za tekući mjesec.
Čl. 5.
Pravo na isplatu stipendija za pojedinu godinu školovanja, student ostvaruje predajom potvrde o
redovitom upisu na konkretnu godinu fakulteta, koja se dostavlja najkasnije do 31.10. tekuće godine.

Broj 9.

“SLUŽBENI GLASNIK”

Stranica

5

Čl. 6.
Natječaj za dodjelu stipendija koji raspisuje općinski načelnik objavljuje se na internet stranici
Općine Borovo, oglasnim tablama i lokalnom mediju Radio Borovo.
Natječaj se raspisuje u 10. mjesecu tekuće godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.
Čl. 7.
-

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:
naznaku da se stipendija dodjeljuje za fakultetsko obrazovanje-diplomski studij, odnosno
alternativno za najmanje trogodišnji dodiplomski studij,
osnovna i pomoćna mjerila,
uvjete za ostvarivanje prava,
broj stipendija i visinu iznosa,
rokove za provedbu natječaja,
popis isprava koje se prilažu prijavi,
naziv tijela kojemu se prijave podnose.
Čl. 8.

-

Prijavi za dodjelu stipendija kandidati su dužni priložiti:
dokaz o hrvatskom državljanstvu,
uvjerenje o prebivalištu,
uvjerenje o redovitom upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,
dokaz o socijalno-materijalnom stanju,
izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendija ili potpora iz drugih izvora.
Čl. 9.

Postupak odabira za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti,sport i
omladinu.
Povjerenstvo sastavlja listu prioriteta i prijedlog Odluke za dodjelu stipendija u roku od 15 dana
od dana okončanja natječaja.
Čl. 10.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik općine, na temelju prijedloga Povjerenstva i
utvrđene liste prioriteta.
Odluka o dodjeli stipendija i lista prioriteta objavljuje se na oglasnoj tabli Općine Borovo.
Na Odluku o dodjeli stipendije, nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Općinskom vijeću Općine
Borovo u roku od 8 dana od dana prijema.
Čl. 11.
Mjerila na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija su:
- uspješnost, odnosno prosijek ocjena iz svih predmeta u prethodnim godinama školovanja,
- socijali status (materijalno stanje).
Bodovanje zahtjeva za dodjelu stipendije vrši se prema slijedećim kriterijima:
1. Uspješnost u školovanju – prosjek ocjena
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- 5,00
20 bodova
- 4,51 do 5,00
18 bodova
- 4,01 do 4,50
15 bodova
- 3,51 do 4,00
10 bodova
- 3,00 do 3,50
5 bodova
- manje od 3,00
0 bodova
Za studente koji se školuju na području Republike Srbije primjenjuje se izračun vrednovanja
kriterija uspješnosti u svrhu izjednačavanja sa kriterijima u Republici Hrvatskoj.
2. Socijalni status – mjesečni prihod po članu kućanstva
- od 0,00 kn do 500,00 kn
20 bodova
- od 501,00 kn do 1.000,00 kn
15 bodova
- od 1.001,00 kn do 2.000,00 kn 10 bodova
- od 2.001,00 kn do 2.500,00 kn
5 bodova
U slučaju jednakog broja bodova prednost ostvaruje student koji temeljem kriterija uspješnosti u
školovanju ima veći broj bodova
Čl. 12.
Ugovor o stipendiranju u ime Općine Borovo zaključuje Načelnik općine, po pravomoćnosti
Odluke o dodjeli stipendije.
Čl. 13.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- naziv fakulteta,
- iznos stipendije i način isplate,
- rok na koji je sklopljen,
- odredbe o povratu stipendije,
- rokovi i način povrata stipendije,
- obvezu dostavljanja potvrde o redovitom upisu školske godine, odnosno potvrde o okončanju
školovanja,
- odredbe o mogućnosti otkaza ili odustajanja od stipendije,
- odredbe o obvezi prihvata zasnivanja radnog odnosa u struci, po okončanju školovanja.
Čl. 14.
Dodijeljena stipendija bespovratnog je karaktera pod
školovanje.

uvjetom da student redovito pohađa

Čl. 15.
-

Dodijeljena stipendija vraća se ukoliko:
stipendista ponavlja školsku godinu,
stipendista neopravdano prekine školovanje,
stipendista po okončanju školovanja odbije ponuđeno radno mjesto u struci na području Općine
Borovo.
Čl. 16.
Obveza vraćanja stipendije dospjela je protekom roka od 30 dana od dana nastanka razloga za

povrat.
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Odluku o vraćanju stipendije donosi Načelnik Općine Borovo.
Čl. 17.
Načelnik Općine Borovo na prijedlog Povjerenstva Općinskog vijeća, donosi i Odluku o
oslobađanju obveze vraćanja stipendije ukoliko je utvrđena opravdanost prekida školovanja uslijed više
sile, bolesti i sl,
Čl. 18.
Korisnik stipendije dužan je vratiti ukupno primljena sredstva stipendije u istom iznosu i broju
obroka u kojemu je sredstva i primao.
Čl. 19.
Danom stupanja na snagu ovoga pročišćenog teksta Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o
uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo,
KLASA: 604-02/13-02/01 URBROJ: 2196-04/02-13-01 od dana 24.10.2013 god.
Čl. 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
KLASA: 601-01/16-02/01
URBROJ: 2196/04-02-16-08
Borovo, 07.12.2016 god.
Na temelju čl. 39 Statuta te čl. 33 Poslovnika o radu (Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13 i
Sl. glasnik Općine Borovo 1/15) Općinsko vijeće Općine Borovo na 30. redovnoj sjednici održanoj dana
07.12.2016 god. donosi
O D L U K U
Čl. 1.
Usvaja se u cijelosti Plan i Program rada DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku
2016/2017 god.
Čl. 2.
Plan i Program rada DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO sastavni je dio ove odluke.
Čl. 3.
Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag.oec.
___________________________________________________________________________________________
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KLASA: 601-01/16-02/01
URBROJ: 2196/04-02-16-09
Borovo, 07.12.2016 god.
Na temelju čl. 39 Statuta te čl. 33 Poslovnika o radu (Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije
07/13 i Sl. glasnik Općine Borovo 1/15) Općinsko vijeće Općine Borovo na 30. redovnoj sjednici
održanoj dana 07.12.2016 god. donosi
O D L U K U
Čl. 1.
Usvaja se kurikulum DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku 2016/2017 god.
Čl. 2.
Kurikulum DJEČJEG VRTIĆA ZLATOKOSA BOROVO sastavni je dio ove odluke.
Čl. 3.
Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag.oec.

