
PRAVILNIK 

o stipendiranju učenika i studenata grada Supetra 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima  Grada Supetra (u daljnjem tekstu: korisnici stipendija), 

postupak i mjerila za dodjelu stipendija te ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika 

stipendija Grada Supetra, za vrijeme redovnog obrazovanja.  

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Supetra, pozicija________.  

Članak 3. 

Broj stipendija koje se dodjeljuju korisnicima  stipendija, kao i iznos pojedinačne mjesečne 

stipendije, utvrđuje Gradonačelnik za svaku obrazovnu godinu.  

Broj i visine stipendija utvrđuju se posebno za učenike srednjih škola i posebno za studente.  

Grad Supetar zadržava pravo da drugačije raspodijeli odnos broja učeničkih i studentskih 

stipendija, i to samo u slučaju da se na natječaj iz članka 6. ovog Pravilnika prijavi manji broj 

potencijalnih korisnika učeničkih odnosno studentskih stipendija od utvrđenog broja stipendija koje 

se imaju dodijeliti.  

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE  

Članak 4. 

Pravo na prijavu na natječaj za dodjelu stipendije ima  redoviti učenik srednje škole i redoviti 

student, koji se školuje na području Grada Supetra, kao i učenik i student koji se školuje izvan grada 

Supetra, a koji ispunjava sljedeće opće uvjete:  

− da je državljanin Republike Hrvatske,  

− da ima prebivalište na području Grada Supetra u trajanju od najmanje 5 (pet)godina,  

− da ima status redovitog učenika ili studenta. 

 

 



Pored općih uvjeta iz prethodnog stavka:  

− učenik prvog razreda srednjoškolskog  obrazovanja mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 

4,70 u prethodne dvije godine obrazovanja,  

- učenik viših godina srednjoškolskog  obrazovanja mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 

4,50 u prethodnoj  godini obrazovanja, 

− student prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve godine 

integriranog studija mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje  4,50 u posljednje dvije godine 

srednjoškolskog obrazovanja,  

− student druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te 

prve i druge godine diplomskog studija, mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti 

najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija mora ostvariti 

prosjek ocjena najmanje 3,50.  

 

Učenicima prvog razreda srednjoškolskog  obrazovanja i studentima prve godine 

preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija odnosno studentima prve godine integriranog 

studija može se dodijeliti najviše dvije  stipendije ( dvije učenici i dvije studenti). 

 

Ako se na natječaj javi veći broj kandidata koji zadovoljavaju gore navedene opće 

uvjete od broja stipendija koje se imaju dodijeliti, primijenit će se kriterij bolje ostvarenog 

prosjeka ocjena.  

Gradonačelnik Grada Supetra može posebnim zaključkom dodijeliti nagradu studentu 

ukoliko završi studij u roku i ukoliko ostvari prosječnu ocjenu za sve godine studiranja  

najmanje 4,50  u  iznosu od polovice ukupne godišnje stipendije. 

Članak 5. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik ni student koji prima 

stipendiju drugog davatelja kao ni student poslijediplomskog studija.  

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA  

Članak 6. 

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog natječaja za izbor kandidata za dodjelu 

stipendija učenicima i studentima  Grada Supetra  

Natječaj raspisuje Grad Supetar  a objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada 

Supetra.  

Članak 7. 

Tekst natječaja iz članka 6. sadrži:  

− opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,  

− visinu i broj stipendija koje se dodjeljuju,  

− naziv i adresu tijela kojem se prijave podnose,  



− vrijeme trajanja natječaja,  

− rok za objavljivanje rezultata natječaja,  

− popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu ( preslik osobne iskaznice, uvjerenje o 

prebivalištu, uvjerenje nadležnog tijela o statusu redovnog učenika ili studenta,preslici svjedodžba 

odnosno prijepisi ocjena)  ,  

− druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja.  

Članak 8. 

Prijave na natječaj razmatra i prijedlog za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo za izbor 

kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Supetra (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo).  

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Gradonačelnik na vrijeme trajanja 

svog mandata.  

Članak 9. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih 

prijava, ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih natječajem i  ovim Pravilnikom te sastavlja listu reda 

prvenstva kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete sukladno natječaju i Pravilniku.  

Članak 10. 

Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.  

U svom radu Povjerenstvo odgovarajuće primjenjuje postupovne odredbe općih akata kojima 

je uređen rad radnih tijela Grada Supetra.  

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  

Stručne i administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Grada Supetra. 

Članak 11. 

Temeljem sastavljene liste reda prvenstva, Povjerenstvo podnosi prijedlog za dodjelu 

stipendije Gradonačelniku. Prijedlogu se obvezno prilaže izvješće o provedenom postupku.  

Liste reda prvenstva utvrđuje Gradonačelnik, odvojeno za dodjelu stipendija učenicima i za 

dodjelu stipendija studentima.  

Članak 12. 

Utvrđene liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija objavljuju se na oglasnoj ploči i 

web stranici Grada Supetra, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. 

U roku od osam dana od dana objave liste, svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju može 

uložiti prigovor na listu u pisanom obliku.  



O podnesenim prigovorima odlučuje Gradonačelnik.  

Odluka Gradonačelnika je konačna.  

Članak 13. 

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, s korisnikom stipendije sklapa se ugovor o 

korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije.  

Ukoliko je korisnik stipendije maloljetan, u njegovo ime ugovor sklapa zakonski zastupnik (roditelj ili 

staratelj) uz supotpis maloljetnog korisnika stipendije.  

Članak 14. 

Ugovor o stipendiranju sadrži:  

− naziv ugovornih strana i njihovu adresu prebivališta,  

− naziv obrazovne ustanove za koju je odobrena stipendija,  

− visinu, rokove i način isplate stipendije,  

− vrijeme korištenja stipendije,  

− obveze korisnika stipendije,  

− uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora,  

− druga prava i obveze ugovornih strana.  

Za sve ono što ne bude definirano ugovorom o stipendiranju primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.  

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA I DAVATELJA STIPENDIJE  

Članak 15. 

Grad Supetar stipendiju će isplaćivati deset mjeseci u godini, do završetka redovnog 

obrazovanja za koje je stipendija odobrena. 

Stipendija se isplaćuje zaključno s mjesecom u kojem je završeno obrazovanje.  

Članak 16. 

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju: 

− kada trajno prekine školovanje bez opravdanog razloga,  

Članak 17. 

Ako korisnik stipendije u slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest i slično) ne može 

ispunjavati ugovorne obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti obavijestiti 

Grad Supetar, a radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.  



Članak 18. 

Ako korisnik stipendije uporabi netočne podatke ili dokumente radi stjecanja prava na 

stipendiju odnosno započne primati stipendiju drugog davatelja stipendije i o tome ne izvijesti Grad 

Supetar, Grad Supetar će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju te zatražiti otplatu 

cjelokupnog iznosa do tada isplaćene stipendije. U tom slučaju, otplatu cjelokupnog iznosa do tada 

isplaćene stipendije, uz revalorizaciju prema propisima banke preko koje je vršena isplata stipendije, 

korisnik je dužan izvršiti jednokratno i to u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.  

Članak 19. 

Korisnik stipendije dužan je o svakoj promjeni adrese i prebivališta odmah obavijestiti Grad 

Supetar.  

Promjena prebivališta izvan grada Supetra uvjetuje gubitak prava na isplatu stipendije od 

dana promjene prebivališta.  

Članak 20. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Supetra“ 


