Ž U PA N I JA S P L I T S KO DA L M AT I N S KA

službeno
Godišnja pretplata 400,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

glasilo

GODINA XVII
Broj 8
Makarska, 25. kolovoza 2010.

Na temelju čl. 13. Zakona o javnoj nabavi
(‘’NN’’ br. 110/07 i 25/08), čl. 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(‘’NN’’ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 106/07
i 125/08) i čl. 49. Statuta Grada Makarske
(‘’Glasnik Grada Makarske’’ br. 08/09 i 13/09),
Gradonačelnik Grada Makarske, dana 16.
kolovoza 2010. godine, donosi

Grada

MAKARSKE

Telefoni: 608-401, 608-404
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

I. Izmjene i dopune Plana nabave za
2010.godinu
Članak 1.
U Planu nabave za 2010. godinu, Klasa:
400-02/10-20/1, Ur.broj: 2147/05-04-12/110-1 od 14. siječnja 2010. (‘’Glasnik Grada
Makarske’’ br. 01/10), u čl.2., iza rednog broja
66. dodaje se novi redni broj 67. koji glasi:

Redni
broj

Predmet nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave (u kn)

Planirana
sredstva (u kn)

Računpozicija

67.

Prijevoz učenika osnovnih škola

100.000,00 kn

125.000,00 kn

218,2363231

Članak 2.
Ove I. Izmjene i dopune Plana nabave za
2010. godinu stupaju na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u ‘’Glasniku Grada
Makarske’’.

Na temelju članka 49. Statuta Grada
Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09
i 13/09) Gradonačelnik Grada Makarske dana
25. kolovoza 2010. godine, donio je

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima stipendiranja
studenata
iz obitelji slabijeg imovnog stanja
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti,
postupak i kriteriji za dodjelu stipendija

Klasa: 400-02/10-20/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-10-2
U Makarskoj, 16. kolovoza 2010.			
Gradonačelnik
Grada Makarske
Marko Ožić Bebek, dr.med., v.r.
studentima, te prava i obveze korisnika
stipendija.
Članak 2.
Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku
godinu, a isplaćuje će se u mjesečnom iznosu
od 700,00 kuna u mjesecima: listopad, studeni
i prosinac, siječanj, veljača, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj i rujan.
Članak 3.
Uvjete iz Natječaja ispunjavaju studenti
koji su državljani Republike Hrvatske, s
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prebivalištem na području grada Makarske
najmanje 5 (pet) godina prije podnošenja
prijave, uz uvjet da redovito upisuju akademsku
godinu.
Pored uvjeta iz prethodnog stavka obvezno
je ispunjavati:
- uvjet prihoda – mjesečni prihod po članu
obitelji, u prethodnoj godini, te za posljednja tri
mjeseca prije javljanja na natječaj, ne prelazi
1.500,00 kuna – nezaposleni članovi obitelji, a
koji se redovno ne vode u evidenciji Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje smatra se da primaju
prosječnu plaću,
- obitelji koje imaju dvoje ili više djece
redovno upisanih na studij, iznos prihoda se
uvećava za 500,00 kuna po svakom upisanom
djetetu koje je u statusu redovnog studenta,
- uvjet ocjene – u prethodnoj akademskoj
godini ostvareni prosjek ocjena od najmanje
3,50, odnosno studenti 1. godine u sve četiri
godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili
su prosjek ocjena od najmanje 4,00.
Članak 4.
Pravo na stipendiju ne može ostvariti:
1. student koji se obrazuje uz rad ili je
korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s
osnova školovanja;
2. student koji je u jesenskom roku upisao
posljednji semestar obrazovanja;
3. student apsolvent:
4. student korisnik stipendije za akademsku
godinu 2010./2011. koji nije izvršio obveze
prema Gradu Makarskoj;
5. student koji osobno ili je član obitelji
koja ima nepodmirena dugovanja prema Gradu
Makarskoj.
Članak 5.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje
Gradonačelnik Grada Makarske.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8
(osam) dana od dana objavljivanja u glasilu
Grada Makarske „Makarsko primorje“.
Članak 6.
Natječaj sadrži:
- opće odredbe i kriterije koje natjecatelji
moraju ispunjavati;
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- naziv tijela kojem se prijave podnose
- vrijeme trajanja natječaja
- rok za objavljivanje rezultata natječaja

Članak 7.
Prijave se podnose pisanim putem Gradu
Makarskoj na adresu:
Grad Makarska,
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
„Natječaj za stipendije studenata slabijeg
imovnog stanja“
Uz zamolbu obvezno je priložiti:
1. Potvrde o primanjima članova obitelji:
- zaposleni - potvrda poslodavca o prihodima
ostvarenim na osnovu rada za tri mjeseca
koja prethode mjesecu u kojem je podnesena
prijava;
- umirovljeni - odresci o isplati mirovine za
tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem
je podnesena prijava, odnosno uvjerenje
Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine;
- nezaposleni - Uvjerenje Zavoda za
zapošljavanje Ispostava Makarska o redovnoj
evidenciji;
- za sve članove obitelji - Potvrdu o dohotku
Porezne uprave;
2. Potvrdu o prosjeku ocjena:
- Studenti 1. godine - preslike svjedodžbi za
sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
- Studenti viših godina – prijepisa ocjena
iz prethodne godine studiranja, ovjeren od
Fakulteta.
3. Potvrdu o redovnom upisu u tekuću
godinu, a student više godine i Potvrdu o
kontinuiranom upisu u višu godinu redovnog
studija, ovjerenu od Fakulteta.
4. Domovnicu (presliku),
5. Izjavu o sastavu kućne zajednice,
ovjerenu od javnog bilježnika,
6. Preslike osobnih iskaznica svih članova
kućne zajednice.
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Korisnici stipendija moraju donijeti samo
Potvrdu o primanjima članova obitelji ukoliko
nije došlo do drugih promjena.
Članak 8.
Lista prvenstva za ostvarivanja prava na
stipendiju ostvaruje se na temelju uvjeta
prihoda.
Red prvenstva za dodjelu stipendije određuje
slabije imovno stanje obitelji.
Članak 9.
Zaključak o dodjeli stipendija donosi
Gradonačelnik Grada Makarske, a na prijedlog
Komisije za dodjelu stipendija studentima
slabijeg imovnog stanja, najkasnije 30 (trideset)
dana od zaključenja natječaja.
Na Rješenje o dodjeli stipendije može se
uložiti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija
studentima slabijeg imovnog stanja, u roku od
8 (osam) dana, od dana primitka.
Članak 10.
Grad Makarska će prava i obveze sa
studentom
korisnikom stipendije slabijeg
imovnog stanja regulirati Ugovorom o
korištenju stipendije.
Članak 11.
Student je obvezan po završetku akademske
godine, za koju se stipendira, ovjerenom
potvrdom fakulteta obavijestiti Grad Makarsku
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o ostvarenom uspjehu u istoj, najkasnije mjesec
dana od isteka akademske godine.
Korisnik stipendije gubi pravo na istu ako
prekine studiranje ili promijeni prebivalište,
o čemu je dužan odmah obavijestiti Grad
Makarsku.
Kad student kao korisnik stipendije
diplomira, u roku od 15 dana dužan je odjaviti
stipendiju, u suprotnom je dužan vratiti
cjelokupan iznos stipendije.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima
stipendiranja studenata iz obitelji slabijeg
imovnog stanja s područja grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ br. 14/09).
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.
Klasa: 604-02/10-20/5 				
Ur. broj: 2147/05-06/1-10-1				
Makarska, 25. kolovoza 2010. 			
Gradonačelnik
Grada Makarske
Marko Ožić Bebek, dr.med., v.r.
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