Nacrt prijedloga
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/15-01/05
URBROJ: 2186/12-02/32-15-1
Ivanec,

2015.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Grada Ivanca
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13 i 23/13 – pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Ivanca na
sjednici održanoj
2015. godine, donosi

ODLUKU
o stipendijama Grada Ivanca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji za stjecanje prava na dodjelu
stipendija i postupak dodjele stipendija Grada Ivanca studentima:
- preddiplomskog sveučilišnog studija
- preddiplomskog stručnog studija
- diplomskog sveučilišnog studija
- specijalističkog diplomskog stručnog studija
- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
te prava i obveze korisnika stipendija.
Članak 2.
U odredbama ove Odluke, riječi i pojmovi koji se koriste, a koji imaju rodno
značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu
navedeni.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Ivanca, u okviru
programskih aktivnosti Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada
Ivanca.
Broj stipendija po vrstama, visinu mjesečnog iznosa stipendija i kriterij
deficitarnosti za svaku akademsku godinu, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija
Grada Ivanca, utvrđuje gradonačelnik Grada Ivanca zaključkom.

II. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU
STIPENDIJA
OPĆI UVJETI
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće
uvjete:
-

-

-

da su državljani Republike Hrvatske,
da su imaju prebivalište na području grada Ivanca,
da imaju status redovnog studenta,
da nisu navršili 27 godina života,
da su postigli opći uspjeh kako slijedi:
studenti 1. godine studija – završili posljednje dvije godine srednjoškolskog
obrazovanja s najmanjom srednjom ocjenom 4,00;
studenti II. i viših godina studija - položili ispite iz prethodne godine studija s
najmanjom srednjom ocjenom 2,5 te ostvarili propisani broj ECTS bodova za
redovan upis u narednu godinu studija,
da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu kućanstva u prethodna tri
mjeseca prije raspisivanja natječaja ne prelazi iznos određen odlukom o
raspisivanju natječaja,
da nisu korisnici drugih stipendija.

Iznos iz alineje 6. ovog članka, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija
Grada Ivanca, određuje gradonačelnik Grada Ivanca odlukom.

KRITERIJI
Članak 5.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su sljedeći:
1. socijalni status i druge socijalne prilike obitelji kandidata,
2. uspjeh u školovanju, odnosno studiju i postignuti rezultati na natjecanjima,
odnosno znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci
studenata,
3. deficitarna zanimanja.
Članak 6.
Socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata boduju se na
sljedeći način:
1. ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji kandidata u prethodna tri
mjeseca prije raspisivanja natječaja ne prelazi iznos iz natječaja, utvrđenog kao
općeg uvjeta za dobivanje stipendije i iznosi:
- do 10% iznosa iz natječaja:
- od 10,01% do 20% iznosa iz natječaja:
- od 20,01% do 30% iznosa iz natječaja:
- od 30,01 do 40% iznosa iz natječaja:
- od 40,01 do 50% iznosa iz natječaja:
- od 50,01% do 60% iznosa iz natječaja:
- od 60,01% do 70% iznosa iz natječaja:
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5,5 bodova,
5 bodova,
4,5 bodova,
4 boda,
3,5 boda,
3 boda,
2,5 boda,

- od 70,01% do 80% iznosa iz natječaja:
- od 80,01% do 90% iznosa iz natječaja:
- od 90,01% do 100% iznosa iz natječaja:
2. invalidnost kandidata:

2 boda,
1,5 bod,
1 bod,
1 bod,

3. student kojemu brat ili sestra redovito
studiraju i nisu navršili 27 godina života:

1 bod za svakog brata ili sestru.

Članak 7.
Uspjeh u školovanju odnosno studiju studenata I. godine studija utvrđuje se
jedinstvenom srednjom ocjenom nastavnih predmeta iz posljednje dvije godine
srednjoškolskog obrazovanja.
Uspjeh u studiju studenata II. i viših godina studija utvrđuje se jedinstvenom
srednjom ocjenom položenih ispita iz prethodne godine studija.
Utvrđeni prosjek ocjena iz stavka 1. i 2. ovog članka, zaokružuje se na jednu
decimalu i množi brojem 2 kod studenata I. godine studija, odnosno brojem 2,5 kod
studenata II. i viših godina studija, a dobiveni umnožak predstavlja broj bodova
pojedinog kandidata ostvarenog temeljem kriterija uspjeha u školovanju, odnosno
studiju.
Članak 8.
Postignuti rezultati u natjecanju studenata I. godine studija tijekom
srednjoškolskog obrazovanja boduju se na sljedeći način:
1.
2.
3.
4.

sudjelovanje na državnom natjecanju:
sudjelovanje na međunarodnom natjecanju:
osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom natjecanju:
osvajanje jedne od prve tri nagrade na međunarodnom natjecanju:

1,5 bod,
2 boda,
2,5 boda,
3 boda.

Studentu koji je sudjelovao na više natjecanja, kao i studentu koji je osvojio više
nagrada na jednom području znanosti ili umjetnosti, boduje se samo najvrjedniji
rezultat.
Pod državnim ili međunarodnim natjecanjem iz stavka 1. ovog članka
podrazumijeva se natjecanje kojem je, u pravilu, prethodila selekcija natjecatelja na
nižim razinama natjecanja, a koja su u kalendaru natjecanja ministarstva nadležnog za
obrazovanje.
Bodovi za sudjelovanje u natjecanju i osvajanje nagrada na natjecanjima u
skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računaju se kao 50% bodova za
pojedinačni nastup iz stavka 1. ovog članka.
Članak 9.
Znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci studenata
II. i viših godina studija boduju se na sljedeći način:
1. sudjelovanje na državnom natjecanju:
2. sudjelovanje na međunarodnom natjecanju:
3. osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom natjecanju:
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1,5 bod,
2 boda,
2,5 boda,

4.
5.
6.
7.

osvajanje jedne od prve tri nagrade na međunarodnom natjecanju:
nagrada rektora ili dekana:
rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji:
sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i sličnom
projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili
sličan projekt:

3 boda,
1 bod,
1 bod,

1 bod.

Studentu koji je sudjelovao na više natjecanja kao i studentu koji je osvojio više
nagrada na jednom području znanosti ili umjetnosti, boduje se samo najvrjedniji
rezultat.
Studentu koji ima više radova u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji
ili više projekata, boduje se samo najvrjedniji rezultat.
Bodovi za sudjelovanje u natjecanju i osvajanje nagrada na natjecanjima u
skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računaju se kao 50% bodova za
pojedinačni nastup iz stavka 1. ovog članka.
Članak 10.
Ako je u natječaju utvrđeno određeno zanimanje kao deficitarno, kandidatu
koji se školuje upravo za to zanimanje pripadaju 2 boda.
Članak 11.
Kod raspisivanja natječaja gradonačelnik Grada Ivanca može, na prijedlog
Komisije za dodjelu stipendija Grada Ivanca, odrediti:
1. da se sve stipendije dodjeljuju primjenom svih kriterija iz članka 5. ove Odluke;
-

u tom slučaju ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova po
predmetnim kriterijima, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u
školovanju odnosno studiju,

2. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo za studente slabijeg imovnog stanja
primjenom kriterija iz članka 5., točke 1. ove Odluke;
-

u tom slučaju ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova po
predmetnim kriterijima, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u
školovanju odnosno studiju,

3. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo za nadarene studente primjenom
kriterija iz članka 5., točke 2. ove Odluke;
-

u tom slučaju ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova po
predmetnim kriterijima, prednost ima kandidat slabijeg imovnog stanja,

4. da se određeni broj stipendija dodjeljuje samo za studente deficitarnih studija i
struka primjenom kriterija iz članka 5., točke 3. ove Odluke;
-

u tom slučaju ako se dva ili više kandidata prijave na natječaj za isto deficitarno
zanimanje ili za istu skupinu deficitarnih zanimanja, prednost ima kandidat s boljim
uspjehom u školovanju odnosno studiju,
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-

pravo na ostvarenu stipendiju za deficitarna zanimanja studenti zadržavaju do
završetka studija, pod uvjetom ostvarenih ECTS bodova za redovan upis svake
naredne godine studija,

-

stipendije za deficitarna zanimanja dodjeljuju se pod uvjetom da će korisnici
stipendije nakon završetka studija, ukoliko postoji potreba, raditi na području Grada
Ivanca najmanje onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju,

-

uvjeti korištenja i povrata stipendije regulirati će se ugovorom koji potpisuju
korisnik stipendije i Grad Ivanec.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 12.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se za svaku akademsku godinu na
temelju zaključka gradonačelnika Grada Ivanca.
Natječaj iz prethodnog stavka ovog članka raspisuje Upravni odjel za opće
poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanca na početku akademske godine.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija Grada Ivanca.
Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje kandidata za dodjelu
stipendije te druge poslove u svezi dodjele stipendije za Komisiju za dodjelu stipendija
Grada Ivanca obavlja Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada
Ivanca.
Članak 13.
Komisija za dodjelu stipendija Grada Ivanca ima pet članova, i to:
-

gradonačelnik Grada Ivanca,
zamjenik gradonačelnika Grada Ivanca,
pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanca,
predsjednik Savjeta mladih Grada Ivanca,
redoviti student sveučilišnog studija koji nije korisnik stipendije Grada Ivanca i
ne sudjeluje u natječajnoj postupku, kojeg predlaže Savjet mladih Grada Ivanca.

Komisija za dodjelu stipendija Grada Ivanca radi na sjednicama koje saziva, a
odlučuje većinom glasova.
Sjednica Komisije za dodjelu stipendija Grada Ivanca može se održati ako joj
prisustvuje najmanje četiri člana.
O radu Komisije za dodjelu stipendija Grada Ivanca vodi se zapisnik.
Članak 14.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Ivanca,
Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, na službenim internetskim stranicama Grada, te u
javnom mediju.
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Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u službenom
glasilu Varaždinske županije.

Članak 15.
Tekst natječaj sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,
akademsku godinu za koju se raspisuje,
broj i visinu stipendija te vrijeme na koje se dodjeljuje,
opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
odredbe o dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije koje
kandidati prilažu prijavi za dodjelu stipendije,
naziv i adresu tijela kojem se podnose prijave,
vrijeme trajanja natječaja.
Članak 16.

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se objavljuje
kao sastavni dio natječaja.
Prijavi iz prethodnog stavka ovog članka, podnositelj je dužan priložiti sljedeću
dokumentaciju:
-

-

preslika osobne iskaznice i OIB-a, te presliku kartice otvorenog žiro-računa
poslovne banke na ime podnositelja,
potvrda fakulteta o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu (ostvareni
ECTS bodovi za redovan upis),
preslika svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednjoškolskog
obrazovanja (za studente I. godine studija),
službeni prijepis ocjena položenih ispita prethodne godine studija (za studente II.
godine i viših godina studija),
preslike diploma za sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju, te
za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju u
programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske, u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja (za studente I.
godine studija),
dokumentacija o postignutim rezultatima u znanstveno-stručnim i drugim
odgovarajućim radovima i uspjesima u struci (sudjelovanje na državnom i
međunarodnom natjecanju, osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i
međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u
recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i sličnom projektu ili samostalan znanstvenoistraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. godine i viših godina
studija)

Studenti koji se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendije na temelju
socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata i uspjeha u
školovanju odnosno studiju, obavezno prilažu i sljedeću dokumentaciju:
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-

-

prosjek neto plaće/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine
za svakog zaposlenog člana kućanstva, računajući od dana objave natječaja u
službenom glasilu Varaždinske županije,
potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
izjava o broju članova kućanstva.

Članak 17.
Prijava za dodjelu stipendije smatrat će se valjanom ako je podnesena s
potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju za dodjelu
stipendija.
Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, podnositelj dopuni
nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće
razmatrati.
Članak 18.
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanca prikuplja
prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu te utvrđuje prijedlog jedinstvene
liste prvenstva za dodjelu stipendija.
Prijedlog jedinstvene liste prvenstva iz prethodnog stavka ovog članka, Upravni
odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanca, dostavlja u roku od 30 dana
Komisiji za dodjelu stipendija Grada Ivanca.
Temeljem prijedloga jedinstvene liste iz prethodnog stavka ovog članka,
Komisija za dodjelu stipendija Grada Ivanca donosi Odluku o dodjeli stipendija Grada
Ivanca za tekuću akademsku godinu, koja se objavljuje na oglasnoj Grada Ivanca,
Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, i na službenim internetskim stranicama Grada.
Članak 19.
Protiv odluke Komisije za dodjelu stipendija Grada Ivanca svaki kandidat može
podnijeti pisani prigovor gradonačelniku Grada Ivanca u roku od 8 dana od dana objave
Odluke o dodjeli stipendija Grada Ivanca.
Odluka gradonačelnika Grada Ivanca po prigovoru je konačna.
Konačna odluka o dodjeli stipendija Grada Ivanca objavljuje se na oglasnoj
ploči Grada Ivanca, Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, i na službenim internetskim
stranicama Grada.
Članak 20.
Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Ivanca i
stipendist sklapaju ugovor o korištenju stipendije Grada Ivanca.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka sadrži:
-

ime, odnosno naziv ugovornih strana, adresu prebivališta, odnosno sjedišta
te OIB,
naziv fakulteta i godinu studija za koje je odobrena stipendija,
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-

iznos stipendije i vrijeme za koje se dodjeljuje,
način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz
ugovora,
odredbe o raskidu ugovora,
druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 21.

Dodijeljene stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane ispune ugovorne
obveze.
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Članak 22.
Stipendija se dodjeljuje studentima za razdoblje od 10 mjeseci, i od listopada do
srpnja tekuće akademske godine.
Isplata stipendija obavlja se putem otvorenog žiro-računa poslovne banke na ime
korisnika stipendije, i to tijekom mjeseca za tekući mjesec.
Korisnici stipendije dužni su bez odgode dostaviti podatke o promjenama računa
iz prethodnog stavka ovog članka koje bi bile od značaja za daljnju isplatu stipendije.
Stipendija se ne dodjeljuje nakon završenog posljednjeg semestra studija.
Članak 23.
Korisnici stipendije su dužni do 01. studenog akademske godine za koju su im
dodijeljene stipendije dostaviti Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti
Grada Ivanca sljedeće:
- potvrdu o redovnom upisu u sljedeću akademsku godinu (ostvareni ECTS
bodovi za redovan upis u narednu godinu studija), a ista obveza se ne odnosi
na studente završne godine studija.
Studenti završne godine studija dužni su na pismeni poziv nadležnog upravnog
tijela Grada Ivanca dostaviti dokaz o završetku studija.
Daljnja isplata stipendija za deficitarna zanimanja nastavit će se nakon dostave
potvrde iz stavka 1. ovog članka.
Korisnik stipendije gubi pravo na daljnje stipendiranje i mora vratiti primljenu
stipendiju, ako ne završi akademsku godinu za koju se stipendira.
Članak 24.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze, gradonačelnik
Grada Ivanca ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije
korisnik mora vratiti najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida Ugovora.
Gradonačelnik Grada Ivanca može po pisanom zahtjevu odobriti obročno
vraćanje stipendije, ali maksimalno u toliko mjesečnih obroka koliko je korisnik primao
stipendiju.
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Ugovor iz stavka 1. ovog članka raskinut će se u sljedećim slučajevima:
-

ako korisnik stipendije samovoljno prekine školovanje za koje mu je
stipendija dodijeljena,
ako se naknadno utvrdi da je korisnik stipendije ostvario stipendiju na
temelju neistinitih podataka,
ako korisnik stipendije ostvari pravo na drugu stipendiju i odluči se za
primanje te stipendije,
ako korisnik stipendije odseli i odjavi prebivalište, za vrijeme studiranja, s
područja Grada Ivanca, a prima stipendiju temeljem deficitarnosti zanimanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendijama Grada
Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 29/10 i 43/12).
Članak 26.
Ugovori o načinu i uvjetima korištenja stipendije Grada Ivanca za deficitarna
zanimanja, a koji su zaključeni prema Odluci o stipendijama Grada Ivanca („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ br. 29/10 i 43/12), uskladit će se u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Edo Rajh, dipl.oec.
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