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Temeljem članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) i članka 11. Odluke o 
stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj:27/2016) Općinski načelnik općine Sibinj donosi  
 

O D L U K U  
o dodjeli stipendija 

 
Dodjeljuju se 15 stipendija studentima sa područja općine Sibinj, i to: 
 

1. Karolina Hodulak   – 65 bodova 
2. Maja Colić – 65 bodova 

3. Patrik Holub –  65 bodova 
4. Josipa Colić   –  55 bodova 
5. Luka Janković  – 45  bodova 
6. Valentina Lasić – 45 bodova 
7. Magdalena Čučman – 45 bodova 
8. Dorotea Travarević  – 45 bodova 
9. Dorotea Vargašević – 35 bodova  

10. Mislav Ostović– 35 bodova 
11. Ilija Vrbanić – 35 bodova 
12. Marino Pavlik – 35 bodova 
13. Zdravko Sedlo – 25 bodova 
14. Mia Vinčazović – 25 bodova 
15. Mihael Ećimović – 15 bodova 

 
Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2020/2021., u 
trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2020. godine. 
 
Sa navedenim studentima sklopiti će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna 
prava i obveze. 

 
Ukoliko student koji je ostvario pravo na stipendiju općine Sibinj ostvari pravo na stipendiju ili 
drugu vrstu potpore za stipendiranje od drugog davatelja stipendije, gubi pravo na dodjelu 
stipendije i to pravo ostvaruje kandidat koji se nalazio na rang listi iza posljednjeg kandidata 
koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije. 
 
Na 16. mjestu rang liste nalazi se kandidatkinja Ivana Milković sa ostvarenim rezultatom od 5 
bodova. 



Na 17. mjestu rang liste nalazi se kandidat Antonio Zeba sa ostvarenim rezultatom od 5 
bodova. 
Na 18. mjestu rang liste nalazi se kandidat Matia Ćurić sa ostvarenim rezultatom od 5 bodova. 
Na 19. mjestu rang liste nalazi se kandidatkinja Gloria Jakačić sa ostvarenim rezultatom od 5 
bodova. 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
Općina Sibinj je putem oglasne ploče i internetske stranice pozvala studente koji imaju 
prebivalište na području Općine Sibinj da dostave prijave za stipendiranje u akademskoj godini 
2020/2021. 
U roku za dostavu prijava pristiglo je 24 prijave koje je prikupilo i stručno obradilo Povjerenstvo 
za dodjelu stipendija imenovano od strane općinskog načelnika te koje je utvrdilo listu 
kandidata i prijedlog za dodjelu stipendija i predložilo dodjelu stipendija studentima 
navedenim u izreci ove odluke. 
Do trenutka otvaranja prijava 1 (jedna) kandidatkinja dostavila je očitovanje da odustaje od 
podnesene prijave iz razloga ostvarenja prava na drugu stipendiju, stoga ta 1 (jedna ) prijava 
nije niti otvarana.  
Trajanje stipendije određeno je Odlukom o stipendiranju studenata sa područja Općine Sibinj. 
Ugovaranje međusobnih prava i obveza općine i studenta regulirat će se putem posebnog 
ugovora. 
 
Prijava od Katarine Mitrović nije razmatrana jer ista nije dostavila potvrdu sveučilišta, 
veleučilišta ili visoke škole o upisu i uvjerenje o prebivalištu studenta, sukladno članku 13. 
Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj:27/16).  
Prijava od Mihaela Sertića nije razmatrana jer isti nije dostavio preslik indeksa ili e-prijepis 
ocjena, sukladno članku 13. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16).  
Prijava od Grete Sertić nije razmatrana jer ista nije dostavila uvjerenje o prebivalištu studenta, 
sukladno članku 13. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16).  
Prijava od Klare Puškarić nije razmatrana jer ista nije dostavila uvjerenje o prebivalištu 
studenta i potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za dva člana obitelji koji su navedeni u 
Izjavi o broju članova zajedničkog domaćinstva, a za koje je bilo potrebno dostaviti potvrde, 
sukladno članku 13. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16).  
 
Obavještavaju se svi studenti koji su stekli pravo na dodjelu stipendija da će datum 
potpisivanja Ugovora o stipendiranju biti objavljen na Internet stranici i oglasnoj ploči općine 
Sibinj. 
 
Temeljem navedenog odlučeno je kao u izreci. 
 

                                                                                                                                 Općinski načelnik 
Josip Pavić, univ.spec.oec. 

 

 

DOSTAVA: 

1. Objava na Internet stranici  

2. Objava na oglasnu ploču Općine Sibinj 

3. Pismohrana 


