Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.
5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 2. sjednici održanoj dana ___ kolovoza 2017.
godine donosi
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Općine Tisno
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Općine
Tisno, te prava i obveze korisnika stipendije.
Članak 2.
Sredstva za stipendiju osiguravaju se u proračunu Općine Tisno.
Članak 3.
Općina Tisno stipendira redovne studente s područja Općine Tisno koji ostvare pravo na
stipendiju prema uvjetima ovog Pravilnika u iznosu od 700,00 mjesečno.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće
opće uvjete:
 da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija
 da su redovni studenti isključivo sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj i da su
redovno završili prethodne godine studija
 u natječaju ne mogu sudjelovati studenti prve godine studija
 u natječaju ne mogu sudjelovati studenti koji studiraju na učilištima koja su u sustavu
visokog privatnog obrazovanja
 da su na protekloj godini studija ostvarili prosjek ocjena ili su od svih položenih ispita
na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 2,80 za studije
tehničkih smjerova i 3,50 na studijima društvenih smjerova
 da imaju prebivalište na području Općine Tisno najmanje 2 (dvije) zadnje godine,
 da su državljani Republike Hrvatske,
 da nisu stariji od 26 godine
 da ne primaju neku drugu stipendiju.
Članak 5.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim
Pravilnikom za razdoblje jedne akademske godine.

III. DODJELA STIPENDIJE
Članak 6.
O dodjeli stipendije Općine Tisno odlučuje i donosi odnosne odluke načelnik Općine Tisno.
Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za Načelnika obavljaju stručne službe Općine Tisno.
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 8.
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog poziva.
Javni poziv raspisuje Načelnik Općine Tisno svake godine početkom mjeseca listopada.
Javni poziv se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Općine Tisno.
Članak 9.
Javni poziv sadrži:
 naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
 trajanje javnog poziva,
 naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose,
 opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
 dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije koji su navedeni u članku 4. Ove
Odluke
 trajanje stipendije,
 broj stipendija koje će biti dodijeljene za tekuću akademsku godinu prema prethodnoj
Odluci načelnika
 rok u kojem će biti objavljene liste stipendista,
 prava i obveze stipendista
Članak 10.
Načelnik će za postupak otvaranja pristiglih prijava po javnom pozivu i postupak bodovanja
prijava imenovati posebno povjerenstvo.

Članak 11.
Prema dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavak 1, točka 3. uspjeh se
boduje na slijedeći način:

a) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta (tehničkih smjerova) boduje se
na način:
Prosjek ocjena
2,80-2,99
3,20-3,49
3,50-3,99
4,00-4,49
4,50-5,00

Broj bodova
50
60
70
80
90

b) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta ( društvenih smjerova) boduje
se na način:
Prosjek ocjena
3,50-3,90
3,91-4,25
4,26-4,50
4,51-5,00

Broj bodova
60
70
80
90

c) Prema kriteriju godine studija odnosno školovanja dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
Godina studija
Upisana 2. godina
Upisana 3. godina
Upisana 4. godina
Upisana 5. godina
Upisana 6. godina

Broj bodova
10
20
30
40
50

d) Dodatno će se bodovati sa 15 bodova deficitarna zanimanja na području Šibensko –
kninske županije i to temeljem službene statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područne službe Šibenik te odluke Načelnika Općine Tisno.
e) Dodatno će se bodovati studenti koji imaju slijedeći socijalni status:
Status
Dijete bez oba roditelja
Dijete poginulog hrvatskog branitelja
Dijete invalida domovinskog rata
Dijete samohranog roditelja
Korisnik pomoći za uzdržavanje
Za člana obitelji osim podnositelja
prijave koji studira, a ne prima stipendiju

Broj
bodova
40
30
20
20
15
10

Članak 12.
Nakon izvršenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz članka 10 izrađuje se bodovna lista
na kojoj se temeljem ukupnog broja bodova sakupljenog po svim kriterijima, svrstavaju
redom od većeg broja bodova prema manjem, pojedini kandidati i tako se dobije lista
prvenstva.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, njihovo međusobno rangiranje
obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na više decimala tj. za svaki traženi razred
izračunava se prosječna ocjena na više decimalnih mjesta. Ukoliko i tada rezultat bude
izjednačen, prednost će se dati onom kandidatu koji bude imao bolji prosjek ocjena iz
predmeta značajnih za struku u kojoj se školuje.

V. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE
Članak 13.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije, načelnik ili osoba koju on ovlasti i stipendist
potpisuju ugovor o korištenju stipendije.
Ugovor sadrži:








ime, odnosno naziv ugovornih strana,
naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija,
iznos stipendije,
vrijeme i način korištenja stipendije,
obavezu prijave studenta o završetku studija ( najkasnije u roku 30 dana od završetku)
način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora.
druge odredbe od značenja za reguliranje međusobnih odnosa.

Članak 14.
Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme koje je prema statutima visokog i
srednjeg obrazovanja predviđeno za završetak obrazovanja, a za vrijeme redovitog
apsolventskog statusa najduže do šest mjeseci.

Članak 15.
Korisnik stipendije dužan je godišnje jednom javiti se na mogući poziv od strane Općine
Tisno i najmanje tjedan dana sudjelovati u radu jedne od općinskih ustanova ili u pojedinim
projektima Općine Tisno, a sve prema vrsti studija koji pohađa.
Takav poziv može biti upućen isključivo u vrijeme kada student nema obaveza na fakultetu.
Članak 16.
Stipendija se vraća ako korisnik svojom krivnjom ne poštuje odredbe ugovora, te otkaže
ugovor.
Uvjeti vraćanja stipendije regulirani su međusobnim ugovorom.

Članak 17.
Stipendija se isplaćuje korisnicima do 15. u mjesecu drugom dijelu mjeseca za protekli
mjesec i to na tekuće ili žiro-račune računa izabranih banaka.
VI.

DRUGI OBLICI POTPORE

Članak 18.
Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog obrazovne
ustanove u kojoj se školuje, osoban zahtjev ili prijedlog Općinskog načelnika.
Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se dokazima o postignutim rezultatima na
znanstvenim, umjetničkim, sportskim ili drugim područjima.
Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi Općinski načelnik.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Općine Tisno”.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju i drugim
oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br.
05/2015 ).

Klasa :
Urbroj:
Tisno:
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Jakovčev

Obrazloženje:
Novi Pravilnik se temeljem članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 5/13) predlaže Općinskom vijeću Općine Tisno na donošenje zbog
promjene uvjeta i kriterija dodjele stipendija.

