REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (''Službeni glasnik Međimurske županije'' br.
12/15) i članka 9. Odluke o stipendiranju redovnih studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/02) Općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 7.listopada
2016.godine donosi

PRAVILNIK
o stipendiranju studenata
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način, postupak i mjerila dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendija,
zaključivanje ugovora o dodjeli stipendije, isplati, mirovanju, nastavku isplate, prestanku prava na stipendiju i
ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija.

Članak 2.
Korisnik stipendije može biti redoviti student s područja općine Mala Subotica koji se školuje na višim, visokim
školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Stipendije se dodjeljuju za drugu i naredne više godine studija.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Mala Subotica.

Članak 3.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik i njemu se podnose prijave.
Natječaj se objavljuje u lokalnom tjedniku i službenoj web stranici.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja općine Mala Subotica koji
ispunjavaju sljedeće uvjete:


da su državljani Republike Hrvatske



čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području općine Mala Subotica neprekidno u trajanju najmanje
5 godina prije objave natječaja



čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija u prethodnim godinama iznosi najmanje 3,00



čiji prosjek primanja po članu kućanstva nije veći od 3.500,00 kuna.

Članak 4.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti nakon objave natječaja:
1.

molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom

2.

uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra kojeg je
student upisao

3.

potvrda fakulteta o prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom studija

4.

preslika osobne iskaznice

5.

izjava da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju

6.

izjava o članovima kućanstva (ime i prezime, srodstvo)

7.

potvrda škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji

8.

preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak svih punoljetnih članova kućanstva
za prethodnu godinu po svim osnovama (uključujući i preslike rješenja Porezne uprave u inozemstvu
za tamo ostvarene dohotke)

9.

potvrda poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje za sve članove kućanstva koji su u
radnom odnosu

10. potvrda o dodatnim prihodima u tekućoj godini za članove kućanstva koji ih ostvaruju
11. potvrda o mirovini ili odrezak o isplati tuzemne/inozemne mirovine za članove kućanstva koji je
primaju
12. za roditelje ili skrbnike koji su hrvatski branitelji, potvrda Ureda za obranu da su u Domovinskom ratu
sudjelovali najmanje 90 dana
13. za roditelje ili skrbnike koji su nezaposleni, potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno
rješenje o pravu na novčanu naknadu
14. za roditelje ili skrbnike koji su korisnici stalne novčane pomoći, potvrda Centra za socijalnu skrb
15. izjava kandidata ukoliko je dijete bez jednog/oba roditelja ili dijete samohrane majke ili oca.

Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatski jezik. Prijevod
natječajne dokumentacije može izvršiti kandidat uz vlastoručno potpisanu izjavu na kraju prijevoda kojom
izjavljuje da je prevedeni tekst autentičan originalu.

Članak 5.

Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Općine Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Odbor)
provodi postupak bodovanja pristiglih molbi te podnosi prijedlog za dodjelu stipendija Općinskom načelniku.
Boduje se postignuti uspjeh u školovanju, imovinsko stanje, školovanje užeg člana obitelji, socijalni status, te
učešće roditelja u Domovinskom ratu.
Stipendiju ostvaruju studenti koji ostvare najveći broj bodova temeljem mjerila.
Prednost pri dodjeli stipendija imaju studenti koji potječu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa te djeca
hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u Domovinskom ratu najmanje 90 dana, kao i djeca samohranih roditelja.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je više bodova ostvario
temeljem imovinsko – socijalnog statusa.

1.

2.

USPJEH NA TEMELJU POLOŽENIH OCJENA:

PROSJEK OCJENA

BROJ POSTIGNUTIH BODOVA

3,00 – 3,20

5

3,21 – 3,40

10

3,41 – 3,60

15

3,61 – 3,80

20

3,81 – 4,00

25

4,01 – 4,20

30

4,21 – 4,40

35

4,41 – 4,60

40

4,61 – 4,80

45

4,81 – 5,00

50

IMOVINSKI STATUS (prosjek primanja po članu kućanstva):

IZNOS PROSJEKA PRIMANJA (kn)

BROJ POSTIGNUTIH BODOVA

2.500,01 - 3,500,00

5

2.000,01 – 2.500,00

10

1.600,01 – 2.000,00

15

1.300,01 – 1.600,00

20

900,01 – 1.300,00

25

600,00 – 900,00

30

Manje od 600,00

35

Poljoprivrednici

10

ČLAN UŽE OBITELJI KOJI SE ŠKOLUJE:

Član uže obitelji

3.

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA

polaznik osnovne ili srednje škole u Međimurju

5

polaznik osnovne ili srednje škole izvan Međimurja

10

redoviti student u Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici ili Križevcima

15

redoviti student u ostalim gradovima Hrvatske ili inozemstva

20

SOCIJALNI STATUS RODITELJA ILI SKRBNIKA:

STATUS RODITELJA

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA

roditelj ili skrbnik sudionik Domovinskog rata

10

samohrani roditelj

20

roditelj ili skrbnik primatelj stalne novčane pomoći
Centra za socijalnu skrb

30

Članak 6.
Utvrdi li se tijekom natječajnog postupka ili tijekom korištenja stipendije da su određeni dokumenti natječajne
dokumentacije neistiniti, postupak dodjele stipendije ili sklapanje ugovora se prekida. Ukoliko je ugovor već
sklopljen Općina Mala Subotica ga ima pravo raskinuti, a student je dužan primljeni iznos vratiti odmah, uz
zakonsku zateznu kamatu.

Članak 7.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik na prijedlog Odbora.
Sudionici natječaja se o Odluci o dodjeli stipendija obavještavaju pismenim putem.
Sudionici natječaja kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na Odluku.
Prigovor se dostavlja Općinskom načelniku u roku od 8 dana od primitka Odluke.
Općinski načelnik dužan je sagledati prigovor na Odluku i ocijeniti opravdanost navoda u roku 15 dana od
primitka Prigovora.
Ocjena opravdanosti prigovora je konačna te se o istoj obavještava podnositelj prigovora.

Članak 8.
Nakon odobrene stipendije, korisnik stipendije i Općinski načelnik zaključuju Ugovor o stipendiranju koji sadrži:


naziv ugovornih strana



obrazovni profil za koji je odobrena stipendija



naziv visoke škole ili fakulteta na kojem korisnik stipendije studira



mjesečni iznos odobrene stipendije



broj mjeseci akademske godine u kojima se isplaćuje stipendija



obveze korisnika stipendije tijekom i po završetku studija



način vraćanja stipendije u slučaju prekida studija



ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana.

Članak 9.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na stipendiju i u narednoj akademskoj godini ako do 31. listopada tekuće
kalendarske godine dostavi uvjerenje o upisu u idući semestar ili akademsku godinu.

Članak 10.
Općinski načelnik može, na pisani zahtjev korisnika stipendije i uz priloženu vjerodostojnu dokumentaciju,
odobriti mirovanje isplate stipendije za tekuću akademsku godinu zbog duže bolesti ili drugih opravdanih
razloga studenta koji nije upisao narednu godinu studija ili idući semestar.
Mirovanje se može odobriti samo jednom tijekom razdoblja za koje je ugovor sklopljen.

Članak 11.
Korisnik stipendije gubi pravo na nastavak primanja stipendije ukoliko:


sklopi ugovor o stipendiranju s nekim drugim stipenditorom



njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište više nije na području općine Mala Subotica



bez suglasnosti Općine promijeni fakultet ili mjesto studiranja



ne upiše sljedeću akademsku godinu ili idući semestar i od Općinskog načelnika ne dobije
suglasnost za mirovanje isplate stipendije



zaposli se tijekom studiranja.

Članak 12.
Korisnik stipendije dužan je u roku od mjesec dana nakon diplomiranja dostaviti Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine uvjerenje/ potvrdu o završetku studija za koji je primao stipendiju.

Članak 13.
Ukoliko korisnik stipendije ne ispuni svoje obveze utvrđene ovim Pravilnikom i Ugovorom o stipendiranju,
dužan je vratiti cjelokupni iznos primjene stipendije u onoliko mjesečnih rata koliko je primao stipendiju. Za
kašnjenje u otplati obračunava se zakonska zatezna kamata.
Ne ispuni li korisnik stipendije uvjete iz stavka 1. ovog članka u potpunosti, na njegovu molbu, Općinsko vijeće
može odrediti da korisnik stipendije vrati samo razmjerni dio primljenog iznosa.

Članak 14.
Stipendije se korisnicima isplaćuju svakog mjeseca do 15. u mjesecu, tijekom trajanja akademske godine, osim
u mjesecu kolovozu i rujnu.
Članak 15.
Iznos stipendija za studiranje u:


Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici i Križevcima iznosi 300,00 kn mjesečno



U Zagrebu, u ostalim udaljenijim gradovima Republike Hrvatske i u inozemstvu
iznosi 500,00 kn mjesečno.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o stipendiranju studenata («Službeni glasnik
Međimurske županije» br.14/13).
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske županije''.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MALA SUBOTICA

KLASA:604-02/16-01/3
URBROJ: 2109/10-02-16-1
Mala Subotica, 7.listopada 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK :

Vladimir Domjanić

