Na temelju članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu ("Službeni glasnik MeĎimurske
županije" broj 05 /13), Općinsko vijeće Sveti Juraj na Bregu na 3. sjednici održanoj
30.09.2013. godine donijelo je

PRAVILNIK
o pravima i obvezama korisnika stipendije
Općine Sveti Juraj na Bregu
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim Pravilnikom utvrĎuju se opći uvjeti, način, postupak i kriteriji za dodjelu
stipendija, zaključivanje ugovora, isplata, prestanak statusa korisnika stipendije, obveza
vraćanja kao i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija.
Korisnik stipendije može biti redoviti student dodiplomskog ili diplomskog studija s
područja Općine Sveti Juraj na Bregu koji se školuje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
Studentom u smislu ovog Pravilnika smatra se osoba koja se školuje u okviru
redovitog studija na visokim školama i fakultetima iz stavka 2. ovoga članka.
Ĉlanak 2.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu.

II. KRITERIJI ZA DOJELU STIPENDIJA
Ĉlanak 3.
Stipendija se dodjeljuje za drugu i naredne više godine studija.
Broj godina u kojima će student imati status stipendista i primati stipendiju Općine
Sveti Juraj na Bregu ovisi:
- o akademskoj godini na kojoj je korisnik stipendije počeo primati stipendiju
- o vremenu trajanja redovitog studija koje je utvrĎeno Studijskim planom i
programom i Statutom visokoškolske ustanove
- o vremenu dok korisniku stipendije traje status redovitog studenta.
Nakon završetka zadnjeg semestra student-apsolvent ostvaruje pravo na stipendiju
ukoliko do 31. listopada tekuće kalendarske godine dostavi uvjerenje da je apsolvent u
trajanju od:
- šest mjeseci za studije koji traju od šest do osam semestara
- devet mjeseci za studije koji traju devet i više semestara.
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci u akademskoj godini, izuzev mjeseca
kolovoza i rujna.
Ĉlanak 4.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
i njemu se podnose prijave. Natječaj se objavljuje u najmanje jednom lokalnom tiskanom
javnom glasilu i službenoj web stranici.
Natječaj sadrži:
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
- vrijeme trajanja natječaja,
- popis dokumenata koje je uz prijavu potrebno priložiti,
- visinu stipendija,
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja i
- druge potrebne podatke.

Ĉlanak 5.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine
Sveti Juraj na Bregu koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- čiji roditelji ili skrbnici prije objave natječaja imaju prebivalište na području Općine
Sveti Juraj na Bregu najmanje pet godina,
- da su završili najmanje prvu godinu i upisali narednu akademsku godinu redovitog
studija i
- čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija u prethodnim godinama
iznosi najmanje 3,0.
Ĉlanak 6.
Općinski načelnik donosi Odluku o stipendiranju na temelju prijedloga Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Sveti Juraj na Bregu koje provodi
postupak bodovanja pristiglih prijava, sastavlja rang listu prijavljenih studenata i zapisnik.
Stipendije se dodjeljuju studentima na temelju rang-liste odnosno ukupno ostvarenih
bodova. Prednost pri dodjeli stipendija imaju studenti koji su iz obitelji slabijeg imovnog
stanja i obitelji hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u Domovinskom ratu najmanje 90
dana, kao i iz obitelji samohranih roditelja.
Ĉlanak 7.
Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu na natječaj su:
- zamolba za dodjelu stipendije,
- kratak životopis,
- kopija osobne iskaznice,
- uvjerenje o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet, s naznakom smjera ili
studijske grupe,
- potvrda visoke škole ili fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika
indeksa iz koje su vidljive sve ocjene položenih ispita,
- izjava studenata da ne prima ni jednu drugu stipendiju,
- izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
- potvrdu o prebivalištu za sve članove kućanstva,
- potvrda škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji,
- potvrda o prosjeku plaće za oba roditelja ili skrbnika za prethodno tromjesečje,
odnosno presliku rješenja o mirovini,
- preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na prihod za sve članove
kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
- potvrdu Ureda za obranu da su sudjelovali u Domovinskom ratu najmanje 90 dana za roditelje ili skrbnika,
- potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili skrbnika,
- potvrdu od Centra za socijalnu skrb o primanju socijalne pomoći roditelja ili
skrbnika i
- izjava da je dijete bez jednog ili oba roditelja, dijete poginulih ili
nestalih branitelja te da je dijete samohrane majke ili samohranog oca.

Ĉlanak 8.
Bodovanje po osnovi uspjeha na studiju, po osnovi prihoda po članu kućanstva, po osnovi
člana uže obitelji koji se školuje i po osnovi socijalnog statusa roditelja/skrbnika, dodjeljuje se
broj bodova prema slijedećim tablicama:

1. BODOVANJE NA TEMELJU USPJEHA - OCJENA:
PROSJEK OCJENA
3,00 – 3,20
3,21 – 3,40
3,41 – 3,60
3,61 – 3,80
3,81 – 4,00
4,01 – 4,20
4,21 – 4,40
4,41 – 4,60
4,61 – 4,80
4,81 – 5,00

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

2. BODOVANJE NA TEMELJU PRIHODA PO ĈLANU KUĆANSATVA:
IZNOS PROSJEKA PRIMANJA (u kunama)
više od 2.000,00
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

4. BODOVANJE NA TEMELJU ĈLANA UŽE OBITELJI KOJI SE ŠKOLUJE:
ČLAN UŽE OBITELJI
koji polazi u osnovnu ili srednju školu u MeĎimurju
koji polazi u osnovnu ili srednju školu izvan MeĎimurja
koji redovito studira u (Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici
ili Križevcima)
koji redovito studira u ostalim gradovima Hrvatske ili
inozemstva

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA
5
10
15
20

3. BODOVANJE NA TEMELJU SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA/
SKRBNIKA:
STATUS RODITELJA
roditelj podnositelja prijave koji je sudjelovao u
Domovinskom ratu, roditelj ili skrbnik podnositelja
prijave koji je u mirovini sa zaštitnim dodatkom odnosno
s najnižom mirovinom, za jednog nezaposlenog roditelja
prijavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
samohrani roditelj podnositelja prijave, za oba
nezaposlena roditelja prijavljena u Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje
roditelj ili skrbnik podnositelja prijave primatelj stalne
novčane pomoći od Centra za socijalnu skrb

BROJ POSTIGNUTIH
BODOVA
10

20

30

Ĉlanak 9.
Ako dva ili više kandidata na rang-listi imaju jednak broj bodova, prednost ima
kandidat koji je ostvario više bodova temeljem bodovanja na temelju uspjeha - ocjene.
Ĉlanak 10.
Bodovi se utvrĎuju 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 Sveti Juraj na Bregu zadržava pravo raskinuti isti, a korisnik stipendije je dužan
primljeni iznos stipendije vratiti odmah uz zakonsku zateznu kamatu.
Ĉlanak 11.
UtvrĎivanje prava na stipendiju novih korisnika, te utvrĎivanje prava na nastavak
stipendiranja u narednoj godini obavlja Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.
Ĉlanak 12.
Bodovanje prispjelih prijava na natječaj i broj korisnika stipendije za narednu
akademsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu posebnom
Odlukom.
Sudionici natječaja se o Odluci Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu
izvještavaju pisanim putem.
Sudionici natječaja kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na
Odluku.
Prigovor se dostavlja Općinskom načelniku Općine Sveti Juraj na Bregu u roku od 8
dana po primitku obavijesti o dodjeli stipendije.
Prigovor na Odluku, Općinski načelnik je dužan razmotriti i ocijeniti opravdanost
navoda u roku od 15 dana od primitka prigovora.
Ocjena o opravdanosti prigovora je konačna te se o njoj obavještava podnositelj
prigovora
Ĉlanak 13.
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendija, Općinski načelnik Općine Sveti Juraj
na Bregu i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:
- naznaku imena/naziva i sjedišta/adrese ugovornih strana,
- obrazovni profil za koji je odobrena stipendija,
- mjesečni iznos odobrene stipendije,
- naziv visoke škole ili fakulteta u kojem se korisnik studira,

- dinamiku isplate stipendije,
- odredbu o mogućnostima povećanja ili smanjenja iznosa stipendije tijekom
njezina korištenja, ovisno o mogućnostima Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu,
- uvjete koji odreĎuju obvezu vraćanja stipendije,
- obveze nakon završetka školovanja i
- ostala prava i obveze ugovornih strana.
III. UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE
Ĉlanak 14.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate stipendije u narednoj
akademskoj godini, ukoliko do 31. listopada tekuće godine dostavi uvjerenje o upisu u idući
semestar ili akademsku godinu.
Ukoliko student ne upiše slijedeći semestar ili akademsku godinu do naznačenog roka,
u toj akademskoj godini ne ostvaruje pravo na nastavak stipendije.
Ĉlanak 15.
Svaki korisnik stipendije tijekom školovanja ima pravo na jednu godinu mirovanja
statusa korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu.
Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu može na temelju pisanog i
obrazloženog zahtjeva korisnika stipendije odobriti mirovanje isplate za tekuću akademsku
godinu zbog duže bolesti te iz osobito opravdanih razloga korisnika stipendije koji nije upisao
idući semestar ili akademsku godinu te će se za jednu godinu produljiti rok za stjecanje
diplome.
Korisnik stipendije dužan se javiti u Općini Sveti Juraj na Bregu u roku od mjesec
dana nakon diplomiranja te predati presliku uvjerenje – potvrdu o završetku studija za koji je primao
stipendiju. Ukoliko se korisnik stipendije zaposli na području MeĎimurske županije te odradi
barem onoliko godina koliko je primao stipendiju, oslobaĎa se obveze vraćanja stipendije. O
zaposlenju u tom razdoblju mora se Općini Sveti Juraj na Bregu početkom svake godine
podnijeti potvrda o zaposlenju.
Općina Sveti Juraj na Bregu ne obvezuje se korisniku stipendije pronaći posao za koji se
korisnik školovao.

IV. GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU
Ĉlanak 16.
Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju ukoliko:
- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih
podataka,
- ne upiše sljedeći semestar ili akademsku godinu i nije dobio suglasnost od
Općinskog načelnika za mirovanje stipendije,
- sklopi ugovor o stipendiranju s nekim drugim stipenditorom,
- svojevoljno prekine školovanje, promjeni visoku školu ili fakultet odnosno mjesto
studiranja bez suglasnosti Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu,
- njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište više nije na području Općine
Sveti Juraj na Bregu i
- ne postupi po odredbama članaka 14. i 15. ovoga Pravilnika.

Ĉlanak 17.
Korisnik stipendije koji ne upiše idući semestar ili akademsku godinu te koji bez
opravdanog razloga ne stekne diplomu u roku iz članka 3. ovog Pravilnika ili izgubi pravo na
stipendiju zbog razloga navedenih u članku 16. ovog Pravilnika, dužan je vratiti cjelokupni
iznos primljene stipendije u onoliko mjesečnih rata koliko je primao stipendiju. Za kašnjenje
u otplati obračunava se zakonska zatezna kamata.
Ne ispuni li uvjete iz članka 17. u potpunosti, na njegovu zamolbu Općinski načelnik
Općine Sveti Juraj na Bregu može donijeti Odluku da korisnik stipendije vrati samo
srazmjerni dio primljenog iznosa.
V. IZNOS I NAĈIN ISPLATE STIPENDIJE

Broj stipendija utvrĎuje Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu u posebnoj
Odluci.
Mjesečni iznos stipendije za studiranje:
- u Čakovcu, Varaždinu, Koprivnici i Križevcima iznosi 300,00 kn i
- u Zagrebu, u ostalim udaljenijim gradovima Hrvatske i u inozemstvu iznosi 500,00 kn.
Mjesečni iznos će se korisniku isplatiti do 20. u tekućem mjesecu, tijekom trajanja
akademske godine, osim u kolovozu i rujnu.
VI. KORIŠTENJE SREDSTAVA OD POVRATA STIPENDIJE
Ĉlanak 18.
Povrat sredstava stipendije, korisnik stipendije uplaćuje u Proračun Općine Sveti Juraj
na Bregu.

VII. STIPENDIRANJE NA TEMELJU POSEBNOG ZAHTJEVA
Ĉlanak 19.
Općinski načelnik može na temelju posebnog zahtjeva/zamolbe odobriti dodjelu
stipendije učeniku srednje škole ili studentu, ako smatra da postoji opravdanost za donošenje
takve Odluke.

VIII. STIPENDIRANJE NA POSLIJEDIPLOMSKOM STUDIJU
Ĉlanak 20.
Općinski načelnik može u iznimnim slučajevima temeljem posebnog zahtjeva/zamolbe
odobriti stipendiranje polaznika poslijediplomskog studija, ukoliko utvrdi da postoji
opravdanost za donošenje takve Odluke i da je od važnosti za Općinu Sveti Juraj na Bregu.
Odlukom o odobrenju stipendije polazniku poslijediplomskog studija Općinski
načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu utvrĎuje iznos stipendije te rokove i način vraćanja ako
se školovanje prekine ili ne završi.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 21.
Provedba ovog Pravilnika u nadležnosti je Općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na
Bregu.

Ĉlanak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
MeĎimurske županije."
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