
Stranica  146 -  Broj  08/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA   srijeda, 07.  ožujka 2018. godine 

 
 

___________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – 

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina  5/18) Općinski 

načelnik Općine Marina  dana   27. veljače 2018. godine donosi  

 

O D L U K U 

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKIH 

STUDIJA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za dodjelu stipendija na poslijediplomskom 

studiju, postupak dodjele stipendija, način određivanja visine stipendija, prava i obveze 

korisnika stipendije te druga pitanja od značenja za dodjelu stipendija. 

 

Članak 2. 

Broj stipendija za svaku akademsku godinu određuje općinski načelnik sukladno osiguranim 

sredstvima. 

 

Članak 3. 

Visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 4. 

Stipendija se odobrava za period trajanja poslijediplomskog studija propisanog statutom 

obrazovne ustanove, do najviše 6 semestara. 

Stipendija se isplaćuje od 1.rujna do 30. lipnja. 

Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. 

Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka.   

 

Članak 5. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija: 

- koji su završili preddiplomski sveučilišni studij odnosno koji su završili prethodnu 

godinu poslijediplomskog studija 

- koji imaju prosjek ocjena tijekom studiranja ne manji od 4,00. 
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Pravo na stipendiju mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija iz stavka 1. ovog 

članaka: 

- koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se 

temeljem propisa dokazuje državljanstvo, 

- koji imaju prebivalište na području Općine najmanja 5 godina, što dokazuju potvrdom 

nadležnog tijela o prebivalištu, 

- koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima, što dokazuju 

pisanom izjavom kandidata 

 

Članak 6. 

Kriteriji na temelju kojih se ocjenjuju i odabiru kandidati za dodjelu stipendija bodovanja su 

slijedeći: 

- prosjek ocjena na prethodno završenom studiju, odnosno prosjek ocjena iz prethodne 

godine doktorskog studija. 

Prosjek ocjena Bodovi 

5,00 100 

4,91-5,00 80 

4,81-4,90 70 

4,71-4,80 60 

4,61-4,70 50 

4,51-4,60 40 

4,41-4,50 30 

4,31-4,40 20 

4,21-4,30 15 

4,11-4,20 10 

4,01-4,10 5 

 

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek 

ocjena.  

 

Članak 7. 

Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje student  koji na temelju kriterija iz prethodnog članka 

sakupi najveći broj bodova. 
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Članak 8. 

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja. 

Natječaj objavljuje Jedinstveni upravni odjel Općine Marina. 

Natječaj sadrži podatke o: 

- nazivu tijela koje objavljuje natječaj, 

- vremenu trajanja natječaja, 

- uvjetima i kriterijima dodjele stipendije 

- dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija 

- nazivu i adresi tijela kojem se zahtjevi podnose. 

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Općine Marina i oglasnoj ploči Općine 

Marina jedanput godišnje i tu u pravilu nakon usvajanja Proračuna Općine. 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. 

 

Članak 9. 

Prijavu na natječaj kandidati podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina. 

Prijava treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom, te životopis 

kandidata. 

 

Članak 10. 

Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Marina na temelju 

kriterija određenih ovom Odlukom. 

Po donošenju odluke sklapa se ugovor između Općine Marina i studenta kojem se odobrava 

stipendija. 

Članak 11. 

Po završetku poslijediplomskog studija korisnik stipendije dužan je zaposliti se odnosno raditi 

na poslovima svoje stručne spreme u Općini Marina onoliko godina koliko je primao stipendiju, 

ukoliko takva mogućnost postoji. 

Općina nema obvezu osiguranja zaposlenja korisniku stipendija. 

Ako korisnik stipendije preuzme i izvrši obvezu bit će u cijelosti oslobođen vraćanja stipendije. 

Ako korisnik ne preuzme obvezu ili je u potpunosti ne izvrši u tom slučaju je dužan vratiti 

revalorizirani  cjelokupni primljeni iznos u dvostruko manje rata koliko je primao stipendiju, a 

otplata počinje protekom roka od 90 dana nakon završetka obrazovanja. 
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Članak 12. 

Ukoliko Općinski načelnik  odluči da korisnik stipendije nije potreban ni jednoj organizaciji na 

području Općine Marina, tada korisnik stipendije nema nikakvih obveza prema davatelju 

stipendije i nije dužan vraćati primljeni iznos. Odluku o tome donosi općinski načelnik  u roku 

od 60 dana od dana obavijesti korisnika stipendije  o završetku studiranja. 

Korisnik stipendije je dužan  u roku od 30 dana po završetku studiranja obavijestiti Općinskog 

načelnika  radi ispunjenja svojih obveza prema ovoj Odluci. 

 

Članak 13. 

Korisnik stipendije gubi pravo na istu  u slučaju: 

1. ako tijekom akademske godine prekine studiranje, 

2. ako promjeni mjesto  prebivališta izvan područja Općine Marina. 

 

O okolnostima iz stavka 1. ovog članka korisnik stipendije dužan je obavijestiti Općinskog  

načelnika  u roku od 15 dana od nastanka okolnosti. 

 

Članak 14. 

Korisnik  stipendije je dužan vratiti primljeni iznos sredstava u slučaju ako studiranje  na 

sveučilištu ne završi u predviđenom roku trajanja studija propisanom zakonom, odnosno 

drugim aktom ustanove. 

Na isti način je korisnik  stipendije dužan vratiti primljeni iznos  u slučajevima iz članka 11.   

ove Odluke. 

 

Članak 15. 

U naročito opravdanim slučajevima ( teška bolest, teška materijalna situacija i sl.) korisniku 

stipendije se može odgoditi početak otplate stipendije. 

Okolnosti iz stavka 1. ovog članka ocjenjuje  i odluku o odgodi donosi općinski načelnik.                    

 

Članak 16. 

Zbog okolnosti   iz članka 13. ovog Pravilnika Općinski načelnik na zahtjev korisnika stipendije  

može istog osloboditi vraćanja primljenog iznosa. 

Zahtjev iz prethodnog stavka  podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka školovanja, 

odnosno nastupa okolnosti  koje uvjetuju obvezu  vraćanja stipendije. Uz zahtjev za oslobađanje 
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korisnik stipendije je dužan priložiti potvrdu obrazovne organizacije o datumu diplomiranja, te 

ostalu dokumentaciju iz koje je vidljivo postojanje opravdanih razloga za oslobađanja obveze 

vraćanja stipendije. 

 

Članak 17. 

Na odluku  o dodjeli stipendije nema žalbe već se može pokrenuti upravni spor.                         

Svaki sudionik u natječaju za dodjelu stipendije  ima pravo u roku od 8 dana  od prijema  

obavijesti, odnosno odluke  o dodjeli stipendije dobiti na uvid svu dokumentaciju  u svezi 

provedbe natječaja   i dodjele stipendije. 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA:604-02/18-20/01 

UR.BROJ:2184/02-03/01-18-1 

Marina, 27. veljače 2018. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

                                                                             Općinski načelnik 

                                                                                   Ante Mamut     

 

 


