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Na temelju  članka  19. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(N.N., 33/01, 60/01,129/05 i 109/07) i članka 50. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik 

Općine Marina 11/14 i 20/15), Općinski načelnik  dana  27.10.2016. godine, donosi                          

 

 

PRAVILNIK  O DODJELI  STIPENDIJA 

 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom  utvrđuju se  kriteriji i postupak po kojima se odobravaju stipendije 

studentima  sa područja Općine Marina i potpore (nagrade) za studente. 

 

Članak 2. 

Općina Marina stipendira  studente osobitog i prosječnog uspjeha čiji roditelji imaju 

prebivalište na području Općina Marina duže od 5 godina. 

 

Članak 3. 

Pravo na stipendiju ostvaruju putem javnog natječaja redoviti studenti upisani na 

sveučilištima u Republici Hrvatskoj. 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad  ili s osnova osobnih 

potreba. 

 

Članak 4. 

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim do prosječnim studentima sa područja Općine 

Marina provodi Povjerenstvo za stipendije nakon Odluke Općinskog načelnika o javnom 

natječaju za dodjelu stipendija . 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo iz prethodnog članka sastavljeno je od Predsjednika i dva člana. 

Predsjednik je u pravilu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članove povjerenstva imenuje Općinski načelnik. 
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Članak 6. 

Rok za podnošenje prijave za stipendije  je 15 dana od dana objave natječaja.        

Prije raspisivanja natječaja Općinski načelnik utvrđuje broj studentskih stipendija za koji će se  

u narednoj akademskoj godini objaviti natječaj. 

U slučaju da se na natječaj javi više kandidata od broja stipendija utvrđuje se bodovna lista  na 

osnovi uspjeha prethodne godine uz analognu primjenu kriterija iz članka 9.  ovog Pravilnika. 

 

Članak 7. 

Kandidati podnose prijavu  Općini Marina. Uz prijavu je potrebno priložiti: 

Potvrdu o prosjeku ocjena prethodne godine,  potvrdu o  upisu tekuće godine, potvrdu o 

prebivalištu roditelja i kandidata. 

 

Članak 8. 

Pravo natjecanja za stipendije imaju studenti uz uvjet da su: 

- studenti  druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji imaju prosjek ocjena  u 

prethodnoj godini najmanje 3,0 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim 

godinama postigli  prosjek ocjena  najmanje 3,0. Uspjeh  studenata postignut na 

državnim natjecanjima ( na državnoj razini) od Ministarstva prosvjete,  u prethodnoj 

akademskoj godini povećava broj bodova za 5 za osvojeno 1-5 mjesto. 

- U natječaj za dodjelu stipendija ne mogu sudjelovati studenti prvih godina fakulteta. 

 

Uspjeh se boduje  na sljedeći način: 

 

STUDENTI 

(prosječna ocjena) 

BODOVI 

5,00 100 

4,91-5,00 95 

4,81-4,90 90 

4,71-4,80 85 

4,61-4,70 80 

4,51-4,60 75 

4,41-4,50 70 

4,31-4,40 65 

4,21-4,30 60 
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4,11-4,20 55 

4,01-4,10 50 

3,91-4,00 45 

3,81-3,90 40 

3,71-3,80 35 

3,61-3,70 30 

3,51-3,60 25 

3,41-3,50 20 

3,31-3,40 15 

3,21-3,30 10 

3,00-3,20 5 

 

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

ocjena. 

 

 

Članak 9. 

 O provedbi natječaja Povjerenstvo vodi zapisnik u kojem se utvrđuje bodovna lista iz 

prethodnog članka. 

Odluku o utvrđivanju bodovne liste  donosi  Povjerenstvo za dodjelu stipendija te istu 

proslijeđuje općinskom načelniku radi odabira o dodjeli stipendija. 

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija na osnovi bodovne liste. 

Na osnovu odluke  o dodjeli stipendija Općinski načelnik  će sklopiti ugovor sa korisnikom 

iste. 

U svakoj fazi natječaja načelnik može donijeti odluku o poništenju natječaja. 

Prije sklapanja Ugovora  o stipendiji korisnik daje izjavu da nije korisnik državne  ili neke 

druge stipendije. 

S korisnikom će se potpisati Ugovor samo ako nije korisnik neke druge stipendije. 

 

      Članak 10. 

Visina stipendije   za studente   iznosi 400,00 kuna mjesečno. 

Top stipendija (jedna) za studenta za najboljim prosjekom  iznosi 800,00 mjesečno. 
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Stipendija se isplaćuje   tijekom akademske godine  počevši od 01. listopada  pa zaključno s 

mjesecom lipnjem. 

 

      Članak 11. 

Top stipendiju može ostvariti samo redovni student/ica upisan na sveučilišni diplomski studij. 

 

      Članak 12. 

Korisnik stipendije se obvezuje  da će poslije završetka obrazovanja  raditi na poslovima 

svoje stručne spreme onoliko godina koliko je primao stipendiju. 

Te poslove utvrđuje općinski načelnik. 

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

stipendije. 

Ako korisnik 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. 

 

 

      Članak 13. 

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 ovom Pravilniku. 

 

      Članak 14.   

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 15. 

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. 
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Na isti način je korisnik  stipendije dužan vratiti primljeni iznos  u slučajevima iz članka 13.   

stavak 1. ovog Pravilnika. 

 

      Članak 16. 

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 o odgodi donosi odluki načelnik.                    

 

Članak 17. 

Zbog okolnosti   iz članka 15. 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 korisnik stipendije je dužan priložiti potvrdu obrazovne organizacije   o datumu 

diplomiranja, te ostalu dokumentaciju iz koje je vidljivo postojanje opravdanih razloga za 

oslobađanje obveza vraćanja stipendije. 

 

      Članak 18.  

Općinski načelnik  može donijeti odluku  o otpisu primljenog iznosa: 

-     na zahtjev zakonskog zastupnika  umrlog korisnika stipendije 

- u slučaju trajne nesposobnosti za rad koja je  utvrđena u propisanom postupku 

(nadležna invalidska komisija) 

- u slučaju teškog socijalnog stanja u obitelji korisnika stipendije, a na osnovu mišljenja 

Centra za socijalnu skrb. 

 

Članak 19.  

Kao garanciju za odobrenu stipendiju korisnik stipendije kod potpisa ugovora prilaže bjanko 

potpisanu mjenicu sa dva kreditno sposobna jamca. 

 

      Članak 20.  

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. 
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Članak 21. 

Iznos, te  broj stipendija  i vrste stipendije  utvrđuje se  za svaku akademsku godinu posebnim 

aneksom koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

Općina Marina pridržava pravo revalorizacije utvrđenih iznosa stipendije u odnosu na stanje 

Općinskog proračuna svake godine   u vrijeme njegovog donošenja. 

 

Članak 22. 

Izuzetno pravo na novčanu nagradu ostvaruju studenti sa područja Općine Marina koji se na 

poziv općinskog načelnika  uključe u rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina na 

izradi    popisa stambenih objekata i drugih građevina na području Općine Marina  za potrebe 

ustrojavanja evidencije obveznika komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. 

Nagrada se isplaćuje u iznosu od 1.600,00 kuna neto za rad od 13 radnih dana tijekom 

tekućeg mjeseca. 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika  stavlja se van snage Pravilnik o dodjeli stipendija  

(Službeni glasnik Općine Marina br. 17/09). 

 

      Članak 24.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA:604-02/16-20/17 

UR.BROJ: 2184/02-03/07-16-1 

Marina, 27.10. 2016.godine 

 

 

Općinski načelnik:   

   

                                                                                                                         Ante Mamut 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

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

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 


