REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
Na temelju članka 38. Statuta Općine Mala Subotica (''Službeni glasnik Međimurske županije'' broj 10/09) i
Odluke o stipendiranju redovitih studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima, Načelnik Općine
Mala Subotica, dana 07.10.2010.godine, donio je:

PRAVILNIK
o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija

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

Članak 2.
Načelnik općine na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, stipendiranje studenata i socijalnu skrb Općine
Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Odbor), odobrava stipendije redovitim studentima koji se školuju na visokim
školama i fakultetima, a koji su završili prvu godinu studija i čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine
Mala Subotica neprekidno u trajanju najmanje 5 godina prije objave natječaja.
Stipendije se dodjeljuju studentima čiji je prosjek prethodno dobivenih ocjena bio najmanje 3,00.
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.

Članak 3.
Načelnik općine dodjeljuje stipendije na osnovi natječaja objavljenog u lokalnom tjedniku.
Molbe se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica.

Članak 4.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti nakon objave natječaja su:
1.

molba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom i motivacijskim pismom

2.

potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet koja sadrži podatak akademske godine ili
semestra kojeg je student upisao

3.

presliku osobne iskaznice

4.

potvrdu fakulteta ili visoke škole sa svim položenim ispitima i prosjekom ocjena

5.

izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva

6.

potvrdu o prebivalištu za sve članove kućanstva

7.

izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju

8.

potvrdu škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji

9.

preslika rješenja Porezne uprave o visini dohotka za sve članove kućanstva za prethodnu kalendarsku
godinu po svim osnovama

10. potvrdu o prosjeku plaća obaju roditelja za prethodno tromjesečje
11. za roditelje koji su hrvatski branitelji, potvrdu Ureda za obranu da su u domovinskom ratu sudjelovali
najmanje 90 dana

12. za roditelje koji su nezaposleni, potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
13. za roditelje slabijeg imovinskog stanja, potvrdu Centra za socijalnu skrb o primanju socijalne pomoći
14. izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, te djecu samohranih majki i očeva
Članak 5.
Odbor provodi postupak bodovanja pristiglih molbi i podnosi prijedlog Načelniku općine o dodjeli stipendije.
Stipendiju ostvaruju studenti koji ostvare najveći broj bodova temeljem mjerila.
Boduje se postignuti uspjeh u školovanju, imovinsko stanje, školovanje užeg člana obitelji, socijalni status, te
učešće roditelja u Domovinskom ratu.
1.

USPJEH NA TEMELJU POLOŽENIH OCJENA:

domaćinstva):

PROSJEK OCJENA

BROJ POSTIGNUTIH BODOVA

3,00 – 3,20
3,21 – 3,40

5
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

2.

IMOVINSKI
STATUS
(prosjek
primanja po
članu

IZNOS PROSJEKA PRIMANJA (kn)
Više od 2.000,00 kuna
1.700,01 – 2.000,00
1.400,01 – 1.700,00
1.100,01 – 1.400,00
800,01 – 1.100,00
500,00 – 800,00
Manje od 500,00
Poljoprivrednici

BROJ POSTIGNUTIH BODOVA

5
10
15
20
25
30
35
10

ČLAN UŽE OBITELJI KOJI SE ŠKOLUJE:
BROJ POSTIGNUTIH

Član uže obitelji

BODOVA

koji polazi u osnovnu ili srednju školu u Međimurju
koji polazi u osnovnu ili srednju školu izvan Međimurja
koji redovito studira u (Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici ili Križevcima)
koji redovito studira u ostalim gradovima Hrvatske ili inozemstva

3.

5
10
15
20

SOCIJALNI STATUS RODITELJA:

STATUS RODITELJA

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA

Roditelj podnositelja molbe koji je sudjelovao u
Domovinskom ratu
Samohrani roditelj podnositelja molbe
Roditelj ili skrbnik, podnositelja molbe, primatelj
socijalne pomoći

10
20
30

Članak 6.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je više bodova ostvario
temeljem imovinsko – socijalnog statusa.
Članak 7.
Bodovi se utvrđuju na osnovi natječajne dokumentacije. Utvrdi li se tijekom natječajnog postupka ili tijekom
korištenja stipendije da su priloženi dokumenti 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 8.
Odluku o dodjeli stipendija, donosi Načelnik općine na prijedlog Odbora.
Sudionici natječaja se o odluci Načelnika općine obavještavaju pismenim putem.
Sudionici natječaja kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na odluku.
Prigovor se dostavlja Načelniku općine u roku od 8 dana od primitka odluke.

Prigovor na odluku, Načelnik općine je dužan sagledati i ocijeniti opravdanost navoda u roku 15 dana od
primitka prigovora.
Ocjena o opravdanosti prigovora je konačna te se o njoj obavještava podnositelj prigovora.
Članak 9.
Nakon odobrene stipendije, korisnik stipendije i Općina Mala Subotica zaključuju ugovor o stipendiranju koji
sadrži:
•

Naziv ugovornih strana

•

Mjesečni iznos odobrene stipendije

•

Obrazovni profil za koji je odobrena stipendija

•

Naziv visoke škole ili fakulteta na kojem korisnik stipendije studira

•

Broj mjeseci u toku akademske godine u kojoj se isplaćuje stipendija

•

Uvjete po kojima korisnik stipendije mora diplomirati

•

Konkretne obveze studenta nakon diplomiranja

•

Način vraćanja stipendije u slučaju prekida studija

•

Ostale kriterije, obveze i prava ugovornih strana
Članak 10.

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 11.
Odbor može na pisani zahtjev korisnika stipendije i uz priloženu vjerodostojnu dokumentaciju, odobriti
mirovanje isplate za tekuću akademsku godinu zbog duže bolesti, te iz osobito 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 12.
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 slijedeću akademsku godinu ili idući semestar i od Odbora ne dobije suglasnost za
mirovanje isplate stipendije
Članak 13.

Korisnik stipendije dužan se javiti u Općinu Mala Subotica u roku od mjesec dana nakon diplomiranja, te
predati uvjerenje – potvrdu o završetku studija za koji je primao stipendiju. Ukoliko se korisnik stipendije
zaposli na području Međimurske županije te odradi barem onoliko godina koliko je primao stipendiju, oslobađa
se obveze vraćana stipendije. O zaposlenju u tom razdoblju mora se Općini Mala Subotica na početku svake
godine podnijeti potvrda o zaposlenju.
Općina Mala Subotica ne obavezuje se korisniku stipendije pronaći posao za koji se korisnik školovao.
Članak 14.
Ukoliko korisnik stipendije ne ispuni svoje obveze utvrđene ovim Pravilnikom i ugovorom, 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 uvjete iz članka 14. u potpunosti, na njegovu molbu Općinsko vijeće može odrediti da korisnik
stipendije vrati samo srazmjerni dio primljenog iznosa.
Članak 15.
Stipendije se korisnicima isplaćuju svakog mjeseca do 15. u mjesecu, tijekom trajanja akademske godine, osim
u kolovozu i rujnu.
Članak 16.
Iznos stipendija za studiranje u:

•

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

•

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

Broj novih korisnika stipendija za narednu akademsku godinu, Načelnik općine donosi posebnom odlukom.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske županije''.
Klasa: 021-05/10-02/245
Urbroj: 2109/10-10-01
Mala Subotica, 07.listopada 2010. godine
NAČELNIK
Vladimir Domjanić

