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SLUŽBENE NOVINE

Općina Matulji

16.

Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 90/92,
94/93 i 117/93) i, članka 28. Statuta Općine Matulji (»Slu
žbene novine« Županije primofsko-gofanske broj 10/93),
Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana
1. travnja 1997. godine
ODLUKU
o uvjetima za stipendiranje studenata
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na
stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za
dodjelu stipendije studentima.
Članak 2.
Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendije na
temelju godišnjeg plana početkom školske godine, svojom
odlukom utvrđuje Općinsko poglavarstvo.
II. DODJELE STIPENDIJA
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Članak 6.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko poglavar
stvo na temelju obrazloženog prijedloga Komisije iz članka
3. ove Odluke.
Protiv Odluke Općinskog poglavarstva može se izjaviti
žalba Općinskom poglavarstvu u roku od 15 dana po pri
jemu Odluke.
Na temelju Odluke, korisnik stipendija zaključuje s Op
ćinom Matulji Ugovor o stipendiranju.
Ako više podnositelja zahtjeva\ima isti broj bodova,
prioritet ima podnositelj koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko i tada podnositelji zahtjeva imaju isti broj bo
dova, prioritet ima podnositelj koji je lošijćg imovnog sta
nja.
Imovno stanje utvrđuje se obzirom na prihode* po članu
domaćinstva u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu
Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju.
Članak 7.
Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 5-og
u mjesecu za protekli mjesec kalendarske godine.

Članak 3.
Prije početka školske godine, Općinsko poglavarstvo
raspisuje natječaj za dodjelu stipendije.
Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i ran
giranje kandidata koji su se prijavili za natječaj provodi
Komisija za dodjelu stipendija koju imenuje Općinsko po
glavarstvo.
Komisija iz stavka 2. ovog čl&nka ima 5 članova.
Članak 4.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima
hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Op
ćine Matulji, redovan je student i ima prosjek ocjena:
— najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje
škole za polaznike 1. godine redovnog studija
— najmanje 4,00 iz prethodne godine redovnog studija
za studente.
Članak 5.
Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih eleme
nata:
1. prosjek ocjena posljednje dvije godine srednje škole:
PROSJEK OCJENA
od 4,50-4,60
od 4,61-4,70
od 4,71-4,80
od 4,81-4,90
od4,91-5,00

BROJ BODOVA
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2. prosjek ocjena na fakultetu:
PROSJEK OCJENA
od 4,00-4,20

BROJ BODOVA
20

Članak 8.
Korisnik stipendije dužan je Općinskom poglavarstvu
na početku školske godine u roku od 15 dana dostaviti
dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 4. ove Odluke, te se
nastavlja bez raspisivanja natječaja isplata stipendije za na
rednu godinu studija do završetka studija ukoliko za svaku
iduću godinu ostvaruje prosjek ocjena iz članka 4. ove
Odluke.
•
III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE
Članak 9,
Prekid isplate stipendije nastupa:
— završetkom obrazovnog programa, odnosno 30. rujna
tekuće godine,N
— ako student u roku utvrđenom čl. 8. ove Odluke ne
dostavi uvjerenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 4, ove
Odluke,
— ako godišnji prosjek ocjena padne ispod prosjeka utvr
đenog člankom 4. ove Odluke,
— kada dođe do promjene prebivališta (preseljenje izvan
Općine Matulji),
— samoinicijativnim ispisivanjem sa studija,
— ako se ne osiguraju sredstva u Proračunu Općine Matu
ljiČlanak 10.
U slučajevima utvrđenim u članku 9. alineja 2,3,4,5 i 6
ove Odluke, Općina Matulji jednostrano raskida Ugovor o
stipendiranju.
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VI. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STI
PENDIJE
Članak 11.
Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije iz razloga
navedenih u članku 9. alineje 1, 2, 3, 4 i 6 ove Odluke,
korisnik stipendije istu ne vraća.
Korisnik stipendije ima obavezu povrata stipendije u
slučajevima navedenim u članku 9. alineji 5 ove Odluke, u
roku od 3 mjeseca od prekida školovanja.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Odsjek za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodije
ljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.
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Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana dono
šenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Županije
primorsko-goranske.
Klasa: OU-01/97-01/01
Ur.br.: 2156-04/97/01
Matulji, 1. travnja 1997.
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