PRIJEDLOG
Na temelju članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13),
Gradsko vijeće Grada Opuzena na svojoj . sjednici održanoj dana . siječnja 2018. godine,
donijelo je

Pravilnik
o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, način i postupak dodjele stipendija redovitim studentima
Grada Opuzena.
Članak 2.
Grad Opuzen stipendira uspješne i darovite studente koji imaju prebivalište na području grada
Opuzena duže od 5 godina.
Članak 3.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:
1. državljani Republike Hrvatske,
2. upisani u redovni studij na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
3. da imaju prebivalište kao i jedan od roditelja na području grada Opuzena u zadnjih 5
godina prije objavljivanja natječaja,
4. da nisu korisnici neke druge stipendije ili potpore s osnova školovanja,
5. da nisu stariji od 27 godina.
Članak 4.
Osim uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika studenti moraju ispunjavati i posebne uvjete:
1. studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek
ocjena najmanje 4,70,
2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini studija
ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50 ili koji su od svih položenih ispita na
prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,50.
Članak 5.
Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
- koji upisuju ponovno istu godinu studija,
- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je
raspisan natječaj.
Članak 6.
Kriterij na temelju kojih se vrši odabir za dodjelu stipendije je opći uspjeh, odnosno prednost
pri izboru imaju studenti koji su ostvarili veći prosjek ocjena, obračunatim na dvije decimale.
Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji
su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su sudjelovali na znanstvenim i stručnim
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projektima, koji imaju objavljene stručne radove ili neka druga postignuća vezana uz
školovanje u prethodne dvije godine obrazovanja.
Ukoliko se na natječaj za dodjelu stipendija prijavi student čija je obitelj korisnik Centra za
socijalnu skrb dužan je, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti rješenje Centra odnosno potvrdu iz koje je vidljivo
navedeno pravo.
Članak 7.
Stipendije se isplaćuju u deset mjesečnih rata u iznosu od najmanje 500,00 kuna mjesečno do
15. u mjesecu na račun korisnika stipendije.
Ako su za to osigurana sredstva u Proračunu Grada Opuzena, Gradonačelnik može propisati i
dodjelu većeg iznosa stipendije.
Gradonačelnik u natječaju za dodjelu gradskih stipendija propisuj broj i visinu stipendija
ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Grada Opuzena.
Članak 8.
Gradske stipendije dodjeljuju se na temelju provedenog natječaja u kojem se definira način
dokazivanja i ispunjavanja uvjeta.
Javni natječaj za dodjelu gradske stipendije raspisuje Gradonačelnik u pravilu u listopadu
tekuće godine za akademsku godinu.
Članak 9.
Natječaj za dodjelu gradskih stipendija provodi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
stipendija, a koje imenuje Gradonačelnik.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana.
Članak 10.
Natječaj za dodjelu stipendija mora sadržavati:
• naziv tijela koje raspisuje natječaj
• broj stipendija
• uvjete natječaja
• popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu za natječaj
• rok za podnošenje prijave na natječaj
• rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja
• druge podatke značajne za provođenje natječajnog postupka.
Članak 11.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu gradskih stipendija te
razmatranja svih pravodobnih i potpunih prijava, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
stipendije utvrđuje rang listu studenata koji su se prijavili na natječaj s naznakom studenata
koji su ostvarili pravo na gradsku stipendiju i objavljuje je na internetskoj stranici Grada i
oglasnoj ploči.
U roku od 8 dana od dana objave rang liste studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu
podnijeti pismeni prigovor.
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Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva za provedbu postupka dodjele
stipendija.
Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za
prigovor.
Prigovor iz stavka 2. ovog članka neće se prihvatiti ako je do pogreške u utvrđivanju rang liste
došlo zbog nevaljane prijave na natječaj.
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija najkasnije u roku od 15 dana od
donošenja odluke po prigovoru utvrđuje i predlaže Gradonačelniku konačnu rang listu.
Članak 12.
Gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija u roku
od najviše 15 dana od dana zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli
stipendija na temelju rang liste iz članka 10. ovog Pravilnika.
Članak 13.
Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije:
• istekom 12 mjeseci od datuma kada je stekao status apsolventa,
• ako prekine studij ili ponavlja godinu,
• ako ne dostavi u roku potvrdu o upisu u narednu godinu i potvrdu o prosjeku ocjena, te
ostalu potrebnu dokumentaciju,
• ako stekne pravo na drugu stipendiju ili potporu s osnova školovanja,
• iz drugih razloga koji proizlaze iz ovog Pravilnika.
Članak 14.
Korisnik stipendije dužan je na početku svake akademske godine, a najkasnije do 31.
listopada dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena potvrdu o upisu u narednu
akademsku godinu i potvrdu o prosjeku ocjena, kako bi nastavio ostvarivati pravo na isplatu
stipendije.
Korisnik stipendije dužan je u roku od 8 dana prijaviti svaku činjenicu od koje ovisi
ostvarivanje prava na stipendiju, a u roku od 30 dana od dana završetka školovanja
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel o istom.
Članak 15.
Stipendije se odobravaju bez obveze vraćanja osim:
• ako neopravdano prekine ili se ispiše s upisanog studija,
• ako mu je izrečena stegovna mjera isključenja sa studija.
Stipendije se vraćaju u visini isplaćenih sredstava, u broju i vremenu isplate mjesečnih rata
koji odgovaraju broju i vremenu isplate dobivenih stipendija.
Članak 16.
Ako tijekom studiranja nastupe okolnosti koje dovode do privremenog prekida studija (bolest,
vojna obveza i sl.) ugovoreni rok za završetak studija se produžava, a za to vrijeme
međusobna prava i obveze iz ugovora o stipendiranju miruju.
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O postojanju okolnosti iz stavka 1. ovog članka i o njihovoj opravdanosti odlučuje
Gradonačelnik na zahtjev korisnika stipendije i uz predočenje isprava kojima se dokazuju te
okolnosti.
Članak 17.
Ako korisnik stipendije prekrši bilo koju od svojih obveza preuzetih ugovorom o
stipendiranju ili nastupe okolnosti iz članka 14. ovog Pravilnika, Grad Opuzen ima pravo
jednostrano raskinuti ugovor.
Ako se naknadno utvrdi da je korisnik stipendije prilikom prijave na natječaj za odobravanje
stipendije dao lažne podatke, odnosno priložio lažne isprave, a što je bilo od utjecaja na izbor,
primljeni iznos dospijeva na vraćanje odmah i u cijelosti.
Članak 18.
Prava i obveze korisnika stipendije i Grada Opuzena reguliraju se posebnim ugovorom, a u
skladu s odredbama ovog Pravilnika.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima stipendiranja
studenata Grada Opuzena.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Opuzena“.
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