Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 04. sjednici održanoj dana 22.listopada
2013. i članka 38. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 06/09,
11/09 i 04/13) donosi

Pravilnik o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći
studentima
(Pročišćeni tekst JUO 12/13, 11/14)
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti, način, postupak, obveze korisnika kao i druga
pitanja u svezi s odobravanjem bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima s
prebivalištem na području Općine Poličnik.
Članak 2.
Odobravaju se bespovratna sredstva financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na
području Općine Poličnik i to za sve studije koje pohađaju studenti iz Općine Poličnik.
Članak 3.
Visina bespovratnih sredstava financijske pomoći studenata iznosi 500,00 kuna mjesečno.
Članak 4.
Pravo na Stipendiju mogu ostvariti studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji
nisu ostvarili pravo na apsolventski staž: ako su državljani Republike Hrvatske s
prebivalištem na području Općine Poličnik najmanje posljednjih 1 godinu.
*
ako imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane
drugog subjekta;
*
ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina,
odnosno 27 godina, ako upisuju diplomski studij;
*
ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.
Članak 5.
Pravo na druge oblike potpore (jednokratne novčane pomoći, nagrade, priznanja i sl.)
mogu ostvariti učenici i studenti za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, sudjelovanja i
pobjede na znanstvenim, umjetničkim i športskim natjecanjima, bez obzira da li ostvaruju ili
ne ostvaruju pravo na redovnu stipendiju po ovom Pravilniku, po posebnom zaključku
Općinskog načelnika.
Pravo na druge oblike potpore mogu ostvariti i učenici, odnosno studenti koji pored uspjeha u
školovanju žive u posebno teškim materijalnim okolnostima
Članak 6.
Bespovratna sredstva financijske pomoći se odobravaju za jednu godinu studija, i to za 9
mjeseci.
Članak 7.
Broj studenata kojima će se dodijeliti bespovratna sredstva financijske pomoći u određenoj
godini za izobrazbu na određenom stupnju školovanja kao i pojedinačni iznos Stipendije

određuje Općinski Načelnik a sukladno financijskim mogućnostima Općine Poličnik u toj
godini.
II -KRITERIJI ZA DODJELU BESPOVRATNE FINANCIJSKE POMOĆI
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu bespovratne financijske
pomoći studentima:
za dodjelu Stipendije
*
opći uspjeh u svim razredima srednje škole (za studente prve godine)
*
opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina (ocjene svih položenih
ispita)
*
sudjelovanje na natjecanjima,
*
osvojene nagrade,
*
socijalno - materijalno stanje
Naznačeni kriteriji primjenjuju se za postignuća u prethodnoj godini školovanja.
Članak 8.
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu bespovratne financijske pomoći:
1. OPĆI USPJEH ZA STUDENTE PRVE GODINE
ocjena:
3,50-4,00
4,00-4,10
4,11-4,20
4,21-4,30
4,31-4,40
4,41-4,50
4,51-4,60
4,61-4,70
4,71-4,80
4,81-4,90
4,91-5,00

bodovi:
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

2. OPĆI USPJEH ZA STUDENTE STARIJIH GODIŠTA
prosjek ocjena
do 3,50
3,50-4,00
4,00-4,10
4,11-4,20
4,21-4,30
4,31-4,40
4,41-4,50
4,51-4,60
4,61-4,70
4,71-4,80
4,81-4,90

bodovi
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

4,91-5,00

60

3.SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:
a) županijsko natjecanje:

bodovi:

1.mjesto
2.mjesto
3.mjesto
sudjelovanje

20
15
10
5

b) državno natjecanje
1.mjesto
2.mjesto
3.mjesto
sudjelovanje

30
25
20
10

c) međunarodno natjecanje
1.mjesto
2.mjesto
3.mjesto
Sudjelovanje

35
30
25
20

4.OSVOJENE NAGRADE
1.nagrada sveučilišta
2.nagrada fakulteta
3.nagrada srednje škole
4.nagrada pučke škole

35
30
20
10

5.SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:
-bez oba roditelja

30

-bez jednog roditelja

20

-roditelj ili sam kandidat prima
socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu

15

-za svakog brata ili sestru,učenika ili studenta
izvan mjesta prebivališta
10
-za svakog brata ili sestru studenta u
mjestu prebivališta
Članak 9.

5

Nakon obavljenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz ovog Pravilnika, sastavlja se
bodovna lista na koju se, na temelju ukupnog broja bodova sakupljenih po svim kriterijima,
redom od najvećeg prema najmanjem, upisuju pojedini kandidati i tako se dobiva lista
prvenstva.
Ukoliko na listi iz stavka 1. ovog članka dvojica ili više kandidata ostvare jednaki broj
bodova, prednost se daje onome koji je ostvario veći broj bodova po osnovi socijalnomaterijalnog stanja. Ukoliko i tada budu imali jednaki broj bodova prednost će se dati
kandidatu koji ima bolji prosjek ocjena, odnosno slabijeg je socijalnog statusa (utvrđen prema
dodatnim socijalnim kriterijima) u slučaju istog prosjeka ocjena.
Članak 10.
Na temelju odredbi iz ovog Pravilnika, Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za
dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, čime započinje postupak dodjele.
Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih pomoći objavljuje se u dnevnim novinama,
na oglasnoj ploči Općine i na Internet stranici općine a može se objaviti i na druge načine o
čemu odlučuje Općinski načelnik prigodom raspisivanja.
Natječaj sadrži:
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
- naziv tijela kojem se podnose prijave
- rok u kojem se podnose prijave na natječaj
- dokumentacija koju je potrebno priližiti
- broj i visina stipendija koje će se dodijeliti,
- druge potrebne podatke
Zamolbe za dodjelu bespovratnih financijskih pomoći podnose se na temelju natječaja koji
raspisuje Općinski načelnik na propisanom obrazcu Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Uz zamolbu se prilaže potrebna dokumentacija prema propisanom obrazcu iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 11.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i njima
priložene dokumentacije.
Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije valjana,
pozvat će se podnositelja da je dopuni i ispravi u roku koji ne može biti dulji od 3 dana od
dana prijema poziva za dopunu, odnosno ispravak.
Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena ili ukoliko se podnositelj ne odazove u
roku određenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave prijava će biti
odbačena.
Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih ovim
Pravilnikom.
Članak 12.
Po završenom bodovanju Komisija za dodjelu stipendija sastavlja bodovnu listu sukladno
odrednicama ovoga Pravilnika.
Bodovna lista iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se za studente prve godine i studente
viših godina studija.
Bodovna lista objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Poličnik ta na službenoj web
stranici.

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8
dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči.
O prigovoru rješava Općinski načelnik. Poslije rješavanja prigovora Komisija za dodjelu
stipendija formira konačnu listu, a svi kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o bespovratnoj
financijskoj pomoći pozivaju se na potpis ugovora.
Poslije rješavanja prigovora Komisija za dodjelu stipendija formira konačnu listu, a svi
kandidati s kojima treba sklopiti ugovor pozivaju se na potpis ugovora.
Članak 13.
Ugovor o stipendiranju zaključuje se u dva jednako valjana primjerka, a ugovor u ime
Općine potpisuje načelnik.
Ugovor s druge strane potpisuje korisnik (student).
Članak 14.
Stipendije se isplaćuju do 10. u mjesecu za protekli mjesec i to preko tekućeg računa
korisnika otvorenog kod neke poslovne banke.
Studentima tijekom akademske godine, isplata teče od 01. listopada do 30. lipnja.
Članak 15.
Ugovoreni iznos financijske pomoći može se tijekom školovanja povećavati i smanjivati
ovisno o kretanju cijena i troškova života i financijskim mogućnostima općine
Članak 16.
Pravo na nastavak isplate bespovratne financijske pomoći, pod uvjetima iz ovoga
Pravilnika, stječe se predajom potvrde o upisu u sljedeću studijsku godinu, i to:
*

studenti do 31. listopada.

Korisnici stipendije dužni su uz potvrdu dostaviti i ovjereni prijepis ocjena i ostvareni broj
bodova.
Članak 17.
Student korisnik Stipendije dužan je o svakoj promjeni svoje adrese i prebivališta
izvijestiti Općinu, jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana od promjene adrese, odnosno
prebivališta.
Promjena prebivališta izvan Općine Poličnik uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu
Stipendije. S korisnikom Stipendije raskida se ugovor.
Članak 18.

Ukoliko student prekrši bilo koju od obveza preuzetih ugovorom o stipendiranju, Općina
Poličnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju. S korisnikom Stipendije
jednostrano će se raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:
*
ako ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit za školovanje nekog drugog
subjekta,fizičke ili pravne osobe.
*
ako se ustanovi da je korisnik Stipendije dao netočan podatak ili dokumente u
postupku zaključivanja ugovora, odnosno dokaza potrebnog za nastavak isplate stipendije
*
ako korisnik Stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo.
Članak 19.
Ugovor s korisnikom Stipendije može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev.
Članak 20.
Sve stručne, administrativno-tehničke i druge poslove oko objave natječaja, prikupljanja
prijava, odabira kandidata, pripreme ugovora, isplate stipendija, odobravanja drugih oblika
potpore, praćenja uspjeha u školovanju, reguliranja vraćanja primljenih iznosa, vođenja
očevidnika korisnika Stipendije i slično, obavlja jedinstveni upravni odjel.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stipendiranju
(„Službeni glasnik Općine Poličnik,04/08 09/09 i 10/10 ).
Ugovori o stipendiranju zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, ostaju na
snazi do roka za koji su zaključeni.
Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Poličnik..
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