Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Novske o ovlaštenju Odboru za statutarnopravna pitanja da utvrñuje pročišćene tekstove Statuta i drugih akata koje je donijelo ili će
donijeti Gradsko vijeće Grada Novske, Odbor za statutarno- pravna pitanja Gradskog vijeća
Grada Novske na 2. sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine utvrdio je pročišćeni tekst
Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Novske.
Pročišćeni tekst Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Novske obuhvaća tekst Pravilnika
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Novske broj: 24/01 te izmjene i dopune Pravilnika o
stipendiranju studenata Grada Novske objavljene u “Službenom vjesniku” broj:
14/05, 41/06, 41a/08 i 49/09) u kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu.

PRAVILNIK
o stipendiranju studenata
Grada Novske
(pročišćeni tekst)
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrñuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija studentima Grada
Novske kao pomoć razvoju kadrovskog potencijala te društvenog i gospodarskog razvitka Grada
Novske.
Članak 2.
Financijska sredstva za namjenu iz članka 1. ovog Pravilnika osigurat će se u Proračunu Grada
Novske.
Broj korisnika i mjesečnu visinu stipendija odreñuje Gradonačelnik Grada Novske posebnom
odlukom.
Članak 3.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti viših škola i
fakulteta, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske.

II.

KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje
Gradonačelnik Grada Novske, a objavljuje ga u “Narodnim novinama” ili u dnevnom tisku.
Članak 5.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj,

-

visinu stipendije i broj korisnika,
popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu za natječaj,
rok za podnošenje prijave na natječaj,
druge podatke značajne za provoñenje natječajnog postupka.
Članak 5a.

Gradonačelnik u javnom natječaju može odrediti da se stipendije neće dodjeljivati za pojedina
zanimanja koja su suficitarna, odnosno za kojima ne postoji potreba na području Grada Novske u
trenutku raspisivanja natječaja.
Članak 6.
Kriteriji za utvrñivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
1. Za studente prve godine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.

deficitarnost odreñene struke na području Grada Novske,
socijalni status kandidata,
uspjeh postignut tijekom srednjoškolskog obrazovanja,
kandidat bez roditelja,
kandidat-dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja,
kandidat-dijete samohranog roditelja,
kandidat-dijete invalida Domovinskog rata s više od 40% invalidnosti,
kandidat-dijete invalida Domovinskog rata do 40% invalidnosti,
kandidat –dijete hrvatskog branitelja-dragovoljca iz Domovinskog rata,
kandidat-dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja,
kandidat iz obitelji u kojoj drugi studenti ne dobivaju stipendiju,

Za studente druge i narednih godina studija
1. deficitarnost odreñene struke na području Grada Novske,
2. godina studija,
3. socijalni status kandidata,
4. uspjeh postignut tijekom studiranja,
5. kandidat bez roditelja,
6. kandidat-dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja,
7. kandidat-dijete samohranog roditelja,
8. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata s više od 40% invalidnosti,
9. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata do 40% invalidnosti,
10. kandidat –dijete hrvatskog branitelja-dragovoljca iz Domovinskog rata,
11. kandidat-dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
12. znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija,
13. kandidat iz obitelji u kojoj drugi studenti ne dobivaju stipendiju,

Socijalni status kandidata odreñuje se prema prosječnom mjesečnom dohotku po članu
domaćinstva.

Prosječni mjesečni dohodak po članu domaćinstva izračunava se na način da se ukupan zbroj
primanja svih članova domaćinstva (plaće, mirovine, dječji doplatak) podijeli s brojem članova
obitelji.
Članak 7.
Uspjeh u školovanju za studente prve godine studija utvrñuju se prosječnom ocjenom općih
uspjeha svih razreda srednje škole i ocjene završnog ispita.
Za studente viših godina studija uspjeh se utvrñuje prosječnom ocjenom položenih ispita koji se
množi sa koeficijentom dva (2).
Članak 8.
Bodovanje kandidata vrši se na sljedeći način:
I.

STUDENTI PRVE GODINE

1. Uspjeh postignut tijekom školovanja (opći uspjeh izražen u decimalama i završni
ispit),
2. socijalni status kandidata-dohodak po članu domaćinstva
a) ispod 700,00 kuna
6 bodova,
b) 700,00-900,00 kuna
5 bodova,
c) 900,01-1.100,00 kuna
3 boda,
d) 1.100,01-1.400,00 kuna
2 boda,
e) 1.400,01-2.000,00 kuna
1 bod,
f) više od 2.000,00 kuna
0 bodova.
3. postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja
a) rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji,
1 bod
b) rad objavljen u inozemnoj publikaciji,
2 boda
c) sudjelovanje u umjetničkom ili drugom projektu,
1 bod
d) sudjelovanja na državnom natjecanju,
1 bod
2 boda
e) sudjelovanje na meñunarodnom natjecanju,
f) osvojena prva tri mjesta na županijskom natjecanju,
1-3 boda
g) osvojena prva tri mjesta na državnom natjecanju,
3-5 bodova
h) osvojena prva tri mjesta na meñunarodnom natjecanju,
4-6 bodova
4. kandidat bez roditelja,
6 bodova
5. kandidat –dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja
5 boda
6. kandidat – dijete samohranog roditelja
4 boda
7. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata s više od 40% invalidnosti 4 boda
8. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata do 40% invalidnosti
3 boda
9. kandidat –dijete hrvatskog branitelja-dragovoljca iz Domovinskog rata 2 boda
10. kandidat-dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
1 bod
11.deficitarnost odreñene struke na području Grada Novske
prema podacima Zavoda za zapošljavanje Grada Novske
7 bodova
12. student iz obitelji u kojoj drugi studenti ne dobivaju stipendiju
2 boda
II.

STUDENTI DRUGE I NAREDNIH GODINA STUDIJA

1. uspjeh postignut tijekom školovanja (prosječna ocjena položenih
ispita izražena u decimalama puta koeficijent dva)

- bodova

2. godina studija
a) redovno upisana druga godina
b) redovna upisana treća godina
c) redovno upisana četvrta godina
d) redovno upisana peta godina

3 boda
5 bodova
7 bodova
9 bodova

3. socijalni status kandidata-dohodak po članu domaćinstva

a) ispod 700,00 kuna
6 bodova,
b) 700,00-900,00 kuna
5 bodova,
c) 900,01-1.100,00 kuna
3 boda,
d) 1.100,01-1.400,00 kuna
2 boda,
e) 1.400,01-2.000,00 kuna
1 bod,
f) više od 2.000,00 kuna
0 bodova.
4.postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja
a) rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji,
1 bod
2 boda
b) rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji,
c) sudjelovanje u umjetničkom ili drugom projektu,
1 bod
d) sudjelovanje na državnom natjecanju,
1 bod
e) sudjelovanje na meñunarodnom natjecanju,
2 boda
f) osvojena prva tri mjesta na županijskom natjecanju,
1-3 boda
g) osvojena prva tri mjesta na državnom natjecanju,
3-5 bodova
h) osvojena prva tri mjesta na meñunarodnom natjecanju,
4-6 bodova
5.kandidat- dijete bez roditelja
6 bodova
6. kandidat - dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja
5 bodova
7. kandidat - dijete samohranog roditelja
4 boda
8. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata s više od 40% invalidnosti 4 boda
9. kandidat-dijete invalida Domovinskog rata do 40% invalidnosti
3 boda
10. kandidat –dijete hrvatskog branitelja -dragovoljca iz Domovinskog rata 2 boda
11. kandidat-dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
1 bod
12. deficitarnost struke, prema podacima Zavoda za zapošljavanje
7 bodova
13. kandidat iz obitelji u kojoj drugi studenti ne dobivaju stipendiju
2 boda
Članak 8a.
Kada se radi o kandidatu- djetetu poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja, djetetu samohranog
roditelja, djetetu invalida Domovinskog rata sa više od 40 % ili do 40% invalidnosti, te kandidatu
djetetu hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, bodovanje se vrši na način da se
dodatni bodovi ostvaruju samo temeljem jednog od navedenih kriterija i to temeljem onog
kriterija kojim se ostvaruje veći broj bodova.
Članak 9.
Kriteriji za utvrñivanje liste kandidata u slučaju istog broja bodova uzimaju se u obzir redom
kojim su navedeni:
1.
2.
3.
4.

deficitarnost odreñene struke na području Grada Novske,
viša godina studija,
socijalni status kandidata,
uspjeh u školovanju,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kandidat – dijete bez roditelja,
kandidat – dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja,
kandidat – dijete samohranog roditelja ,
kandidat – dijete invalida Domovinskog rata s više od 40 % invalidnosti,
kandidat- dijete invalida Domovinskog rata do 40% invalidnosti,
kandidat-dijete hrvatskog branitelja-dragovoljca iz Domovinskog rata,
kandidat –dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Članak 10.

Za provedbu postupka dodjele stipendija Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo od 5 članova.
Članak 11.
Povjerenstvo prikuplja prijave na natječaj, stručno ih obrañuje i utvrñuje listu kandidata za
dodjelu stipendije.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se mogu održati ako im prisustvuje većina članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 12.
Stipendije se mogu dodijeliti onim kandidatima koji ne primaju stipendiju po nekom drugom
osnovu.
Članak 13.
Lista kanditata za dodjelu stipendija dostavlja se svim sudionicima u roku 30 dana od dana
zaključenja natječaja.
U roku od 3 dana po primitku obavijesti kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu
Gradonačelnik Grada Novske.
Gradonačelnik razmatra prigovore te donosi odluku koja je konačna.
Članak 14.
Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendija zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije ( u
daljnjem tekstu Ugovor).
Ugovor sadrži :
- ime odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija,
- iznos stipendije i vrijeme za koje se dodjeljuje,
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja odredbi Ugovora,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 15.
Ugovor potpisuju gradonačelnik Grada Novske i korisnik stipendije, a roditelj korisnika
stipendije supotpisuje Ugovor i svojim potpisom jamči za izvršenje obveza korisnika stipendije i
suodgovoran je za izvršenje obveza preuzetih Ugovorom.
U slučajevima kada korisnik stipendije nema roditelje, ugovor će potpisati gradonačelnik Grada
Novske i korisnik stipendije.

Članak 16.
Stipendija se isplaćuje korisnicima za jedanaest mjeseci u školskoj godini, osim u školskoj
godini 2001/02 u kojoj će se stipendija novim korisnicima početi isplaćivati u mjesecu prosincu
2001.godine.
Stipendija se ne isplaćuje korisnicima za mjesec kolovoz.
Stipendija se korisnicima isplaćuje početkom mjeseca za tekući mjesec.
Članak 17.
Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije koriste stipendiju do kraja redovnog studija
u koji je uključen i apsolventski staž pod uvjetom da redovno upisuju svaku školsku godinu o
čemu su dužni priložiti potvrdu do 30. studenog tekuće godine.
Ako korisnik uvjetno upiše školsku godinu dužan je do 1. ožujka sljedeće godine priložiti dokaze
o redovnom upisu kao uvjet daljnje isplate.
Članak 18.
Korisnik može ostvariti pravo na mirovanje isplate stipendije ako nije upisao narednu školsku
godinu zbog:
- duže i teže bolesti,
- smrti člana uže obitelji,
- ročenja u Hrvatskoj vojsci,
- drugih opravdanih razloga.
Mirovanje isplate stipendije utvrñuje Povjerenstvo na temelju zahtjeva i odgovarajućih dokaza
korisnika stipendije.
Mirovanje isplate stipendije može trajati najduže jednu školsku godinu i tijekom stipendiranja
može se zatražiti najviše dva puta, ali ne za istu studijsku godinu.
Članak 19.
Pravo na isplatu stipendije korisniku prestaje najkasnije istekom apsolventskog staža od godinu
dana, računajući od završetka redovitog predavanja posljednjeg semestra.
Članak 20.
Dodjeljena stipendija je nepovratna pod uvjetom da su izvršene sve obveze regulirane Ugovorom
te da korisnik nakon završetka studija radi na području Grada Novske dvostruko duže vrijeme od
vremena za koje je primao stipendiju.
Gradonačelnik Grada Novske može zbog opravdanog razloga korisnika stipendije osloboditi
obveza iz prethodnog stavka ovog članka.
Korisnik je dužan vratiti odmah i u cijelosti primljeni iznos stipendije ako se nakon završetka
školovanja nije zaposlio na području Grada Novske ukoliko je nakon završetka njegova
školovanja bilo mogućnosti i potrebe za njegovim zapošljavanjem na području Grada Novske u
struci za koju se školovao.

Gradonačelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, u slučaju iz prethodnog stavka, donijeti
odluku da se povrat primljenih stipendija u opravdanim slučajevima (zbog financijske
nemogućnosti korisnika stipendije i njegovih roditelja da odmah i u cijelosti izvrše povrat
primljenih stipendija), može izvršiti u najviše 18 mjesečnih obroka, uz obavezu plaćanja
zakonskih zateznih kamata na zakašnjele uplate, o čemu će se sačiniti poseban ugovor.
Članak 21.
Grad Novska će jednostrano raskinuti Ugovor :
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuñen za krivično djelo,
- ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke i dokumente prilikom
odobravanja ili za vrijeme isplate stipendije, a da je to bitno utjecalo na njegova
prava i obveze iz Ugovora,
- ako korisnik stipendije, bez opravdanog razloga ne upiše u propisanim rokovima
narednu godinu studija.
U slučaju raskida Ugovora prema stavku 1.,alineja 1.,2.i 3. ovog članka, korisnik je dužan odmah
i u cijelosti vratiti stipendiju.
Gradonačelnik može, na zahtjev korisnika stipendije, donijeti odluku da se povrat primljenih
stipendija, u slučajevima iz prethodnog stavka, izvrši na način kako je to odreñeno članku 20.
stavak 4.
Članak 22.
Za obveze studenta solidarno odgovaraju roditelji studenata koji svojim potpisom Ugovora
prihvaćaju obveze koje su u njemu odreñene.

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.

Na ugovore o stipendiranju koji su u tijeku primjenjivat će se dosadašnji Pravilnik.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o stipendiranju studenata s
područja Grada Novske (“Službeni vjesnik “ broj 25/97).
Članak 24.
Ovaj Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Novske (pročišćeni tekst) objavit će se u
“Službenom vjesniku” Grada Novske.
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