PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju članka 15. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije'' br.5/13.
4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na sjednici dana

.godine donosi

ODLUKA
o stipendiranju studenata
Članak 1.
Ovim Odlukom 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 Podturen koji se školuje na višim,
visokim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Stipendije se dodjeljuju za prvu i naredne više godine studija.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Podturen.
Broj stipendija i njihov mjesečni iznos za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Općinski načelnik.
Članak 3.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik.
Natječaj se objavljuje u lokalnom tjedniku i službenoj web stranici.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja općine Podturen koji
ispunjavaju sljedeće uvjete:
•

da su državljani Republike Hrvatske

•

da student i roditelji/skrbnici imaju prebivalište na području općine Podturen
Članak 4.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti nakon objave natječaja:
1. prijavnica za natječaj (tiskanica se podiže u JUO općine Podturen ili na internetskim
stranicama općine Podturen – www.opcina-podturen.hr
2. zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
3. uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra kojeg
je student upisao
4. svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita (mature) – za studente koji se upisuju u
prvu godinu studija
5. izjava da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
6. potvrda o prebivalištu za studenta i oba roditelja
Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatski
jezik.

Članak 5.
Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Općine Podturen (u daljnjem tekstu: Odbor)
provodi provjeru pristiglih molbi te podnosi prijedlog za dodjelu stipendija Općinskom načelniku.
Stipendiju ostvaruju svi studenti koji zadovoljavaju uvjete iz članka 3.ove odluke i prilože svu
dokumentaciju iz članka 4. ove odluke.
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 Podturen 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

•
•

naziv visoke škole ili fakulteta na kojem korisnik stipendije studira
vrijeme korištenja stipendije

•

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
Članak 9.

Stipendije se korisnicima isplaćuju do 15. u mjesecu, tijekom trajanja akademske godine, osim u
mjesecu kolovozu i rujnu.
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. Ukoliko
je uvjerenje o upisu u idući semestar ili godinu na stranom jeziku potrebno je donijeti ovjereni
prijevod.

Članak 11.
Općinski načelnik može, na pisani zahtjev korisnika stipendije i uz priloženu vjerodostojnu
dokumentaciju, odobriti mirovanje isplate stipendije za tekuću akademsku godinu zbog duže bolesti,
zbog odlaska na stručnu praksu, ne zadovoljava uvjete za upis u viši semestar ili drugih razloga zbog
kojih nije upisao narednu godinu studija ili idući semestar.
Mirovanje se može odobriti samo jednom tijekom razdoblja za koje je ugovor sklopljen.
Članak 12.
Općinski načelnik može, na pisani zahtjev korisnika stipendije odobriti korisniku stipendije promjenu
fakulteta ili mjesto studiranja, ako redovno upiše semestar ili godinu studiranja ili zatraži mirovanje
stipendije da položi razliku ispita. Ako student ponovno upisuje prvu godinu može se ponovno javiti
na natječaj za dodjelu stipendije, uz uvjet da sklopi sporazum o isplati duga u kojem se definira rok i
način vraćanja primljene stipendije.
Članak 13.
Korisniku stipendije završne godine studija odobrava se rok od godinu dana (apsolventska godina) za
završetak studija, ali u tom razdoblju se ne prima stipendija.
Članak 14.
Korisnik stipendije gubi pravo na nastavak primanja stipendije ukoliko:
•

sklopi ugovor o stipendiranju s nekim drugim stipenditorom

•

njemu, njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište više nije na području
općine Podturen

•

bez suglasnosti Općine promijeni fakultet ili mjesto studiranja

•

od Općinskog načelnika ne dobije suglasnost za mirovanje isplate stipendije

•
•

zaposli se tijekom studiranja
ne dostavi potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu ili semestar do
31.listopada tekuće kalendarske godine
svojevoljno prekine studij
ne dostavi potvrdu o završetku studija najkasnije istekom apsolventskog staža od
godinu dana

•
•

Članak 15.
Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom zadnjeg semestra, a u slučaju da
diplomira prije tog roka onda zadnjim danom u mjesecu obrane diplomskog rada.
Članak 16.
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 17.
Korisnik koji stekne diplomu u roku koje je utvrđeno statutom ustanove na kojoj studira oslobađa se
vraćanja primljene stipendije.
Članak 18.
Ukoliko korisnik stipendije ne ispuni svoje obveze utvrđene ovim Odlukom i Ugovorom o

stipendiranju, dužan je vratiti cjelokupni iznos primjene stipendije. S korisnikom stipendije se sklapa
sporazum o isplati duga u kojem se definira rok i način vraćanja stipendije.
Članak 19.
U slučaju da je korisnik stipendije diplomirao na preddiplomskom studiju i nastavlja diplomski studij,
te se tokom daljnjeg studiranja zaposli ili prekine studij, tada vraća samo onaj dio stipendije koji je
dobio u toku diplomskog studiranja.
Članak 20.
Ukoliko korisnik stipendije tijekom studija ostvari pravo na državnu ili neku drugu stipendiju, raskida
se Ugovor o korištenju stipendije koju dodjeljuje Općina Podturen, te se korisnik stipendije oslobađa
vraćanja iznosa primljene stipendije, ako dostavi ugovor sa novim davateljem stipendije.
Članak 21.
Studenti koji primaju općinsku stipendiju obvezni su na poziv načelnika dio svog slobodnog vremena
usmjeriti na društveno koristan rad za općinu i mještane općine Podturen.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske
županije''. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata (Službeni
glasnik Međimurske županije br.5/09.) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata
(Službeni glasnik Međimurske županije br. 17./11, 15/2012.)
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