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    KLASA: 604-01/19-01/___   
    URBROJ: 238/11-01/1-19-____             PRIJEDLOG TOČKA 3.                            
    Jakovlje,  ____. rujna  2019.  
 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Jakovlje  (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 
1/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje  na ____. sjednici  održanoj dana ___ rujna 2019. 
godine, donijelo je 

 
ODLUKU O STIPENDIRANJU  

UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE JAKOVLJE 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima 
srednjih škola  i studentima sveučilišnih i stručnih studija, te prava i obveze korisnika 
stipendije. 
 Stipendije učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine 
Jakovlje dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje troškova 
vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje što većem broju učenika i 
studenata s područja Općine Jakovlje, uspješno stjecanje srednjoškolskog i fakultetskog 
obrazovanja,  a u korist razvoja i prosperiteta Općine Jakovlje.  
 Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li 
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. 
 Pojam samohranog roditelja, jednoroditeljske obitelji i kućanstva određen je Zakonom 
o socijalnoj skrbi. 
 Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 
 Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 
 Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju 
troškove života bez obzira na srodstvo. 
 

Članak 2. 
 Sukladno odredbama ove Odluke, za dodjelu stipendija Općine Jakovlje (u daljnjem 
tekstu: stipendije) mogu se natjecati svi redovni učenici srednjoškolskih obrazovnih programa 
(u daljnjem tekstu: učenici), te redovni studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i diplomskih 
specijalističkih stručnih studija (u daljnjem tekstu: studenti).  
 Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici i studenti iz stavka 1. ovog članka: 

- koji su državljani Republike Hrvatske,  
- koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje,   
- koji se školuju isključivo na području Republike Hrvatske, 
- koji pravo na stipendiju ne ostvaruju po drugoj osnovi te 
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- čije kućanstvo u kojem žive ima podmirene sve obveze po bilo kojoj osnovi prema 
Općini Jakovlje. 

 
Članak 3. 

 Novčana sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Jakovlje.  
 Vrstu, broj, mjesečnu visinu stipendije te vrstu deficitarnih zanimanja za svaku 
školsku/akademsku godinu određuje općinski načelnik, ovisno o iznosu koji je osiguran za tu 
namjenu u Proračunu Općine Jakovlje.  
  
 
II. POSTUPAK  I KRITERIJI DODJELE STIPENDIJE 

 
Članak 4. 

 Stipendije se dodjeljuju putem natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih 
škola i studentima s područja Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: natječaj) koji objavljuje 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
najkasnije do 31. listopada tekuće godine.  
 Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Jakovlje 
www.jakovlje.hr. 
 Natječaj sadrži: 
 - naziv tijela koje objavljuje natječaj i školsku/akademsku godinu za koju se objavljuje     
   natječaj, 
 - opće i posebne uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
 - vrijeme trajanja natječaja/rok za podnošenje zahtjeva, 
            - naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose, 
 - broj stipendija koje se dodjeljuju, 
 - visinu iznosa mjesečne stipendije, 
 - popis potrebne dokumentacije koja se prilaže zahtjevu, 
 - ostale podatke značajne za provođenje natječajnog postupka. 

 
Članak 5. 

 Stipendije se dodjeljuju u slijedeće tri kategorije: 
 A – stipendije za nadarene učenike i studente, 
 B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju, 
 C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. 
 Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u više kategorija, ali 
mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije u jednoj kategoriji. 
 

Članak 6.  
 Pravo podnošenje zahtjeva za natječaj u kategoriji A imaju: 

1. učenici s prosjekom ocjena od najmanje 4,50 za prethodni razred srednje škole, 
odnosno za učenike prvog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u sedmom i 
osmom razredu osnovne škole od najmanje 4,50,  

2. studenti koji nisu stariji od 26 godina: 
- ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju 

prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,50,  
- ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju 

prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova. 
 Pravo podnošenje zahtjeva za natječaj u kategoriji B imaju: 

1. učenici s prosjekom ocjena od najmanje 2,80 za prethodni razred srednje škole, 
odnosno za učenike prvog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u sedmom i 
osmom razredu osnovne škole od najmanje 2,80, 

2. studenti koji nisu stariji od 26 godina: 
- ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju 

prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80,  

http://www.jakovlje.hr/
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- ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju 
prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova. 

  
 
 Pravo podnošenje zahtjeva za natječaj u kategoriji C imaju: 

1. učenici s prosjekom ocjena od najmanje 2,80 za prethodni razred srednje škole, 
odnosno za učenike prvog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u sedmom i 
osmom razredu osnovne škole od najmanje 2,80, 

 2.   studenti koji nisu stariji od 26 godina: 
       - ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju 
prosjek          ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80,  
                 - ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju 
prosjek   
                   ocjena  najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova. 
  

Članak 7. 
 Zahtjevi za stipendiju iz članka 6. ove Odluke podnose se na propisanom obrascu koji 
izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, a koji se objavljuje i može se preuzeti na 
službenoj internet stranici Općine Jakovlje ili osobno u Općini Jakovlje.  
 

Članak 8.  
 Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije,  za sve tri kategorije stipendija, prilaže 
se: 

1. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, 
2. potvrda srednje škole o statusu redovnog učenika, 
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za 

učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe sedmog i osmog 
razreda osnovne škole, 

4. izjava podnositelja zahtjeva/zakonskog zastupnika da ne prima stipendiju po 
drugoj osnovi (na propisanom obrascu koji je objavljen i može se preuzeti na 
Internet stranici Općine Jakovlje ili osobno u Općini Jakovlje). 

  
 Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije,  za sve tri kategorije stipendija, 
prilaže se: 
 1. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, 
 2. potvrda visokog učilišta o statusu redovnog studenta na visokom učilištu, 
   3. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih 
      studijskim programom,  
 4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,   
 5. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje 
škole, 
 6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (na 
propisanom  
                obrascu koji je objavljen i može se preuzeti na Internet stranici Općine Jakovlje ili 
                osobno u Općini Jakovlje). 
 Uz dokumentaciju propisanu stavkom 1. i 2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti i 
slijedeću dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za dodjelu stipendije: 
  
 A – stipendija za nadarene učenike i studente 

1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i 
međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, učenici za prethodni razred srednje 
škole, odnosno osmi razred osnovne škole i studenti za prethodnu godinu studija,  

2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja 
zahtjeva. 



4 

 

  
 
 
 
 
 B –  stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju, 

1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ( na propisanom obrascu koji je 
objavljen i može se preuzeti na Internet stranici Općine Jakovlje ili osobno u 
Općini Jakovlje). 

2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca 
koja prethode mjesecu objave natječaja, 

3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog 
položaja kućanstva prema kriterijima iz ove Odluke.  
 

 
 C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja 

1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i 
međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, učenici za prethodni razred srednje 
škole, odnosno osmi razred osnovne škole i studenti za prethodnu godinu studija,  

2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja 
zahtjeva. 
 

Članak 9.  
 Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnose se Povjerenstvu 
u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. 
 Članove Povjerenstva čine predsjednik, zamjenik predsjednika i  3 (tri) člana koje 
imenuje Općinsko vijeće Općine Jakovlje. Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i 
vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. 
Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova.  
 Povjerenstvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Odluke Povjerenstva 
potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  
 Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom vijeću Općine Jakovlje. 
Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Jakovlje.  

 
Članak 10. 

 Povjerenstvo posebnim zaključkom utvrđuje koji zahtjevi nisu uredni jer nisu potpuni 
ili nisu dostavljeni u predviđenom roku te se stoga ne upućuju u daljnji postupak te o tome 
obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka 
roka za podnošenje zahtjeva.  

 

Članak 11. 
 Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kategorije A, 
vrši se prema slijedećim kriterijima:  

1. uspjeh u učenju: 
a) srednje škole – prosječna ocjena za prethodnu školsku godinu ili prosječna 

ocjena za sedmi i osmi razred osnovne škole: 
4,50 – 4,60    5 bodova 

4,61 – 4,70  10 bodova 
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4,71 – 4,85  20 bodova 

4,86 – 4,99  30 bodova 

5,00   35 bodova. 
 

 

 

 

b) Visoka učilišta – prethodna akademska godina 

Broj ECTS 
bodova 

Prosječna ocjena 

4,00 – 4,20 4,21 – 4,40  4,41 – 4,60 4,61 – 4,80 4,81 – 5,00 

50-54 10 15 20 25 30 

55-60 15 20 25 30 35 

 

2. natjecanja (pojedinačni uspjeh): 
a) županijsko natjecanje:  

- za postignuto prvo mjesto – 5 bodova, 
- za postignuto drugo mjesto – 4 boda, 
- za postignuto treće mjesto – 3 boda 
- za sudjelovanje – 2 boda,  
 

b) državno natjecanje: 
- za postignuto prvo mjesto – 20 bodova, 
- za postignuto drugo mjesto – 15 bodova, 
- za postignuto treće mjesto – 10 bodova i  
- za sudjelovanje – 5 bodova 
 

c) rektorova – dekanova nagrada, fakultetska – sveučilišna nagrada za 
znanstveni -stručni rad ili objava znanstvenog – stručnog rada u domaćoj 
publikaciji – 20 bodova,  
 

d) međunarodno natjecanje bez obzira na postignuto mjesto ili objava 
znanstvenog – stručnog rada u stranoj publikaciji – 25 bodova. 

 
 Bodovanje natjecanja učenika i studenata vrši se na način da se zbroje svi bodovi 
ostvareni u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.  
 

3. po osnovi ostale dokumentacije kojom se dokazuje posebnosti u kućanstvu 
podnositelja zahtjeva: 

 

Kategorije Bodovi 
1. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

20 

2. djeca bez oba roditelja 20 

3. djeca civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizma  15 

4. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata  15 

5. djeca samohranog roditelja  10 

6. djeca s tjelesnim oštećenjem (70% i više invalidnosti) ili težim 
kroničnim bolestima 

10 

7. ostali članovi obitelji koji se školuju (po djetetu) 5 

 
 

Članak 12. 
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 Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kategorije B, 
vrši se prema slijedećim kriterijima: 

1. socijalno-imovinski status 

 Na osnovi podataka o članovima zajedničkog kućanstva (pisana izjava uz zahtjev) i 
dokumentacije o svim prihodima tog kućanstva, izračunava se prihod po članu kućanstva i 
isti se boduje. Kao mjesečni prihod članova kućanstva smatraju se prihodi koje članovi 
kućanstva ostvaruju iz plaća, mirovina ili drugih vrsta prihoda. Ukupna primanja iskazuju se 
za tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja, a dijele se na broj članova 
zajedničkog kućanstva. Primanja koje kućanstvo ostvaruje po nekom kriteriju sukladno 
važećem Zakonu o socijalnoj skrbi ne ulaze u prihode obiteljskog kućanstva. 

 Po osnovi socijalno-imovinskog statusa podnositelji zahtjeva ostvaruju bodove kako 
slijedi: 

Do 500,00 kuna po članu kućanstva 30 bodova 

Od 500,01 kuna do 800,00 kuna po članu kućanstva 20 bodova 

Od 800,01 kuna do 1.200,00 kuna po članu kućanstva 15 bodova 

Od 1.200,01 kuna do 1.500,00 kuna po članu kućanstva 10 bodova 

Od 1.500,01 kuna do 2.000,00 kuna po članu kućanstva   5 bodova 

 

2. otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva: 

Kategorije Bodovi 
1. ako učenik/student ili kućanstvo u kojem učenik/student živi ostvaruje 
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu  

30 

2. djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

20 

3. djeca bez oba roditelja 20 

4. djeca civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizma  15 

5. djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata  15 

6. djeca samohranog roditelja  10 

7. djeca s tjelesnim oštećenjem (70% i više invalidnosti) ili težim 
kroničnim bolestima 

10 

8. ostali članovi obitelji koji se školuju (po djetetu) 5 

 

 

Članak 13. 
 Način bodovanja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija kategorije C, 
vrši se prema slijedećim kriterijima:  

1. uspjeh u učenju: 
a) srednje škole – prosječna ocjena za prethodnu školsku godinu ili prosječna 

ocjena za sedmi i osmi razred osnovne škole: 
3,00 – 4,00  10 bodova 

4,01 – 4,50  20 bodova 

4,51 – 4,99  30 bodova 

5,00   35 bodova. 
 

c) Visoka učilišta – prethodna akademska godina 

Broj ECTS 
bodova 

Prosječna ocjena 

2,50 – 3,00 3,01 – 4,00  4,01 – 4,50 4,51 – 4,80 4,81 – 5,00 

45-51 10 15 20 25 30 

52-60 15 20 25 30 35 
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2. Bodovanje za natjecanja i za ostale posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, 
boduje se na način opisan u članku 11. točka 2. i 3. ove Odluke. 

 

 

 

Članak 14. 
 Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost imaju oni 
kandidati koji imaju viši prosjek po osnovi uspjeha u učenju.  

 

                                                 Članak 15. 
 Povjerenstvo, na temelju kriterija iz ove Odluke, vrši bodovanje i sastavlja 
redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A, B i C na način da se 
podnositelju zahtjeva s najvećim brojem bodova dodjeljuje redni broj 1 na redoslijednoj listi.  
 Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1 na redoslijednoj 
listi do rednog broja koji odgovara broju stipendija koji se dodjeljuje. 
  Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Jakovlje i službenoj internet 
stranici Općine Jakovlje. 
  U roku od 8 (osam) dana od dana objave redoslijednih lista podnositelji zahtjeva 
imaju pravo pismenog prigovora na listu općinskom načelniku. Pismeni prigovor se upućuje 
općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje. 
  Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 (osam) dana od 
dana isteka roka za podnošenje prigovora. 
  Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 

                               
                                             Članak 16. 

 Nakon isteka rokova iz članka 15. ove Odluke, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu 
podnositelja zahtjeva i donosi Odluku o dodjeli stipendija.  
 Odluka o dodjeli stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na 
službenoj internet stranici Općine Jakovlje. 

 

 

III. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

 

Članak 17. 
 Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općinski načelnik i korisnik stipendije sklapaju 
ugovor o korištenju stipendije. 
 Ukoliko je korisnik stipendije maloljetna osoba, ugovor o korištenju stipendije 
potpisuje zakonski zastupnik korisnika stipendije. 
 Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od stipendije, 
pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na konačnoj listi. 
 Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ugovorne strane, odnosno njihove zakonske zastupnike i prebivalište, 
- iznos visine odobrene stipendije, 
- obrazovni profil za koji je odobrena stipendija (naziv škole – visokog učilišta 

koje korisnik stipendije pohađa), 
- razdoblje za koje je stipendija odobrena, 
- dinamiku isplate stipendije, 



8 

 

- obvezu vraćanja primljenih iznosa stipendije sukladno članku 18. i 19. ove 
Odluke,  

- druga prava i obveze ugovornih strana. 

 

 

 

 

Članak 18. 
 Stipendije se isplaćuju: 

1. za srednjoškolce od početka do kraja nastavne godine u deset mjesečnih 
anuiteta, 

2. za studente od početka do kraja akademske godine u deset mjesečnih anuiteta, 
3. za studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili 

stipendiju, od početka akademske godine do isteka mjeseca u kojem su 
diplomirali. U ovom slučaju studenti su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Jakovlje dostaviti ispravu o završetku studija u roku od 15 (petnaest) dana 
od dana završetka studija. 

 U slučaju neizvršavanja obveze informiranja Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Jakovlje (točka 3. stavka 1. ovog članka), student je dužan vratiti sve iznose stipendije 
primljene po isteku od 15 (petnaest) dana od dana završetka studija, uvećane za zakonsku 
zateznu kamatu.  

Članak 19.  
 Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku/akademsku godinu i u pravilu su 
bespovratne, osim u slučaju kada učenik/student tijekom školovanja svojevoljno prekine 
školovanje. 
 Obveza vraćanja za sve slučajeve iz prethodnog stavka iznosi cjelokupan iznos 
primljenih stipendija sa zakonskom zateznom kamatom, računato od isplate svakog 
pojedinog iznosa stipendije sve do povrata.  
 Nastanak obveze vraćanja, iznos i rok podmirenja obveze utvrđuje se korisniku 
rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje.  
 

Članak 20. 
 Odredbe o vraćanju stipendija iz članka 19. ove Odluke ne primjenjuju se u slučaju 
nastanka izvanrednih okolnosti, koje ne ovise o volji korisnika stipendija. 
 Odmah po nastanku okolnosti iz prethodnog stavka učenik/student ili njegov 
roditelj/skrbnik dužni su pisano izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje, uz 
obvezan prilog dokumentacije kojom se potkrepljuje navodi.  
 O svim tim slučajevima Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje. 
 

Članak 21.  
 Protiv svih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje, donesenih 
temeljem ove Odluke, korisnici stipendija imaju pravo prigovora općinskom načelniku u roku 
od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja. 
 Eventualni sporovi, a naročito u svezi primjene i ispunjavanja obveze korisnika 
stipendije iz ove Odluke, rješavat će se putem sporazuma ili nadležnog suda. 
 

Članak 22. 
 Za praćenje izvršenja propisanih i ugovorom preuzetih obveza od strane korisnika 
stipendije nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. 
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Članak 23.  
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika i 
studenata s područja Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 7/09 i 6/11.) 
 

Članak 24. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Jakovlje.                  
                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                     OPĆINE JAKOVLJE 
                                                                                        Marijan Capek 
        


