
Na temelju članka 11. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine
Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 7/16.) i članka
42. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
08/09 i 3113) a na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka za dodjelu stipendija,
Općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija Općine Brodski Stupnik za

akademsku 2016/2017. godinu

1. Općinski načelnik Općine Brodski Stupnik sukladno provedenom postupku dodjele
stipendija a temeljem Konačne liste kandidata iz Zapisnika (KLASA:604-01/16-01/01,
URBROJ:2178/03-02-16-6 od 21. studenog 2016. godine) utvrđene od strane
Povjerenstva za provedbu postupka, dodjeljuje tri stipendije u visini od 500,00 kuna
mjesečno i to:

Red Ime i prezime Adresa Studij i godina Bodovi
broj korisnika
1. Barbara Sertić Stjepana Hadića Učiteljski studij za djecu 60

243, mlađe školske dobi,
Brodski Stupnik 2. qodina studija

2. Klara Tuličić Omladinska 5, Kultura i turizam, 55
Brodski Stupnik 2. qodina studija

3. Antoneta Sekulić Hrvatskih Medicinsko-laboratorijska 50
branitelja 34~~ dijagnostika,
Stari Slatinik 3. godina studija

2. Sva prva i obveze korisnika stipendije regulirat će se posebnim Ugovorom o
dodjeli stipendije. Svi kandidati će biti obaviješteni o terminu i načinu potpisivanja
ugovora. Stipendije se isplaćuju sukladno uvjetima i na način utvrđen Odlukom o
stipendiranju studenata s područja općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 7/16.).

3. Ova Odluka će se dostaviti svim kandidatima preporučeno i biti će javno objavljena
na Internetskim stranicama Općine Brodski Stupnik.

Obrazloženje
Dana 02. studenog 2016. godine Općina Brodski Stupnik je na svojim

Internetskim stranicama i oglasnim pločama objavila Javni poziv za dodjelu stipendija
studentima s područja općine Brodski Stupnik koji je trajao do 17. studenog 2016.
godine.

Na raspisani Javni poziv pristigle su tri prijave. Povjerenstvo za provedbu
postupka za dodjelu stipendija je po izvršenom pregledu i analizi prispjelih prijava
utvrdilo da su sve tri prijave uredno prijavljene tj. priložena je sva tražena
dokumentacija te je utvrđena Lista kandidata sukladno ostvarenim bodovima i
predložilo Općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.



UPUTA O PRVNOM LlJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Općinskom vijeću u roku 8 dana od

dana dostave ove Odluke.

KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2178/03-02-16-7
Brodski Stupnik, 23. studeni 2016. godine !' • j

" '

Dostaviti:
1. Studentima - svima
2. Dokumentacija,
3. Računovodstvo
4. Objava na Internetskim stranicama


