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GODINA XXII
Broj 13
Makarska, 18. prosinca 2015.

Na temelju članka 49. Statuta Grada
Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br.
8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni
tekst), gradonačelnik Grada Makarske dana 18.
prosinca 2015. godine donio je
PRAVILNIK
o stipendiranju i dodjeli studentskih
novčanih potpora
studentima s područja grada Makarske
I.

glasilo

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli
studentskih novčanih potpora studentima s područja
grada Makarske (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu
stipendija i studentskih novčanih potpora Grada
Makarske, te prava i obveze njihovih korisnika.
Članak 2.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u
Proračunu Grada Makarske u razdjelu Upravnog
odjela za društvene djelatnosti. Stipendije se
dodjeljuju putem natječaja, a studentske novčane
potpore temeljem odluke Gradonačelnika Grada
Makarske.
Članak 3.
Grad Makarska dodjeljuje četiri vrste stipendija:
1. stipendije za uspješne studente,
2. stipendije za studente u deficitarnim
fakultetima,
3. stipendije za studente iz obitelji slabijeg
imovnog stanja i
4. stipendije za studente umjetničkih
sveučilišnih studija.

Grada

MAKARSKE

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

II.
UVJETI
I
KRITERIJI
ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJE
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti:
1. državljani Republike Hrvatske,
2. redoviti studenti upisani na sveučilišni ili
stručni studij u Republici Hrvatskoj,
3. koji imaju prebivalište na području grada
Makarske najmanje pet godina prije raspisivanja
natječaja za stipendije i
4. koji nemaju novčane potpore po osnovi
studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti:
1. koji se školuje uz rad ili su korisnici
nekih drugih oblika novčane potpore s osnova
školovanja,
2. apsolventi nakon isteka prve godine
apsolventskog staža i
3. veleučilišnog studija.

1.
STIPENDIJA USPJEŠNOM
STUDENTU
Članak 5.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju
uspješnom studentu kandidat, uz uvjete iz članka
4., mora ispuniti i uvjete:

1. da je student trećeg ili višeg semestra
studiranja
2. da je prosjek ocjena svih prethodnih
semestara minimalno 4,50
3. da
kontinuirano
(redovito
bez
ponavljanja) upisuje semestre.
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Članak 6.
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir
za dodjelu stipendija uspješnom studentu su sljedeći:

1.
2.

prosječna ocjena svih položenih ispita i
socijalni položaj.
Članak 7.

Opći uspjeh kandidata za stipendiju
uspješnom studentu određuje se uzimajući u
obzir ocjene svih položenih ispita, a boduje se:
a.
b.

prosječna ocjena 4,76 – 5,00 180 bodova
prosječna ocjena 4,50 – 4,75 120 bodova

Članak 8.
Socijalni položaj kandidata za stipendiju za
uspješne studente boduje se:
1. nema oba roditelja
40 bodova
2. kandidat nema jednog roditelja 30 bodova
3. aktom ovlaštene institucije ima utvrđen
oblik invaliditeta
30 bodova
4. aktom ovlaštene institucije roditelju je
utvrđen oblik invaliditeta
10 bodova

5. iz obitelji je s troje i više djece:
- za svako predškolsko dijete ili dijete na
školovanju u mjestu prebivališta 5 bodova
- za svako dijete u obitelji kandidata na
školovanju izvan mjesta prebivališta		
10 bodova
2. STIPENDIJA STUDENTU
DEFICITARNOG FAKULTETA
Članak 9,
Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju
studentu deficitarnog fakulteta, uz uvjete iz
članka 4. kandidat mora ispuniti i uvjet studiranja
deficitarnog fakulteta za grad Makarsku.
Članak 10.
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir
za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim
fakultetima su sljedeći:
1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci
gradonačelnika,
2. opći uspjeh u prethodnom školovanju i
3. socijalni položaj.
Članak 11.
Opći uspjeh kandidata za stipendiju studentu
deficitarnog fakulteta u prethodnom školovanju:
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1. za studenta prvog semestra određuje se
uzimajući u obzir opći uspjeh u sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja, a boduje se:
a.
b.
c.
d.

prosječna ocjena 4,80 – 5,00 180 bodova
prosječna ocjena 4,50 – 4,79 140 bodova
prosječna ocjena 3,50 – 4,49 100 bodova
prosječna ocjena do 3,49
60 bodova

2. za studenta višeg semestra, određuje se
uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita,
a boduje se:
a.
b.
c.
d.
e.

prosjek ocjena 4,80 – 5,00
prosjek ocjena 4,50 – 4,79
prosjek ocjena 4,00 – 4,49
prosjek ocjena 3,50 – 3,99
prosječna ocjena do 3,49

200 bodova
160 bodova
120 bodova
100 bodova
80 bodova

Članak 12.
Socijalni položaj kandidata za stipendiju
studentu deficitarnog fakulteta boduje se:
1. nema oba roditelja		
40 bodova
2. kandidat nema jednog roditelja 30 bodova
3. aktom ovlaštene institucije ima utvrđen
oblik invaliditeta			
30 bodova
4. aktom ovlaštene institucije roditelju je
utvrđen oblik invaliditeta		
10 bodova

5. iz obitelji je s troje i više djece:
- za svako predškolsko dijete ili dijete na
školovanju u mjestu prebivališta 5 bodova
- za svako dijete u obitelji kandidata na
školovanju izvan mjesta prebivališta		
				
10 bodova
3. STIPENDIJA STUDENTU IZ OBITELJI
SLABIJEG IMOVNOG STANJA
Članak 13.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za
stipendiju studentu iz obitelji slabijeg
imovnog stanja uz uvjete iz članka 4., kandidat
mora ispunjavati i uvjet prihoda utvrđen
Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada Makarske.
Članak 14.
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir
kandidata za dodjelu stipendija studentu iz
obitelji slabijeg imovnog stanja su sljedeći:
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1. opći uspjeh kandidata u prethodnom
školovanju i
2. socijalni i materijalni položaj obitelji
kandidata.
Članak 15.
Opći uspjeh kandidata za stipendiju studentu
iz obitelji slabijeg imovnog stanja u prethodnom
školovanju:
1. za studenta prvog semestra određuje se
uzimajući u obzir opći uspjeh u sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja, a boduje se:
a.
b.
c.
d.

opći uspjeh 4,50 – 5,00		
opći uspjeh 3,50 – 4,49 		
opći uspjeh 2,50 – 3,49 		
opći uspjeh 2,00 – 2,49		

60 bodova
45 bodova
30 bodova
15 bodova

2. za studenta višeg semestara, određuje se
uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita, a
boduje se:
a.
b.
c.
d.

prosjek ocjena 4,00 – 5,00
prosjek ocjena 3,50 – 3,99
prosjek ocjena 2,50 – 3,49
prosjek ocjena 2,00 – 2,49

80 bodova
60 bodova
40 bodova
20 bodova

Članak 16.
Socijalni položaj kandidata za stipendiju
studentu iz obitelji slabijeg imovnog stanja
boduje se:
1. nema oba roditelja		
90 bodova
2. kandidat nema jednog roditelja 60 bodova
3. aktom ovlaštene institucije ima utvrđen
oblik invaliditeta			
80 bodova
4. aktom ovlaštene institucije roditelju je
utvrđen oblik invaliditeta		
10 bodova
5. iz obitelji je s troje i više djece:
- za svako predškolsko dijete ili dijete na
školovanju u mjestu prebivališta 10 bodova

- za svako dijete u obitelji kandidata na
školovanju izvan mjesta prebivališta		
				
15 bodova
6. dijete (samohranog) roditelja, koji ne prima
nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja
40 bodova
7. ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje
pravo na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb.
					80 bodova
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4. STIPENDIJA STUDENTU UMJETNIČKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA
Članak 17.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju
studentu umjetničkog sveučilišnog studija,
kandidat mora ispuniti uvjete iz članka 4.
Članak 18.
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir
kandidata za dodjelu stipendije studentu
umjetničkog sveučilišnog studija su sljedeći:
1. opći uspjeh u prethodnom školovanju
(student prvog semestra), odnosno prosječna
ocjena svih položenih ispita (student višeg
semestra) i
2. socijalni položaj.
Članak 19.
Opći uspjeh kandidata za stipendiju studentu
umjetničkog sveučilišnog studija u prethodnom
školovanju:
1. za studenta prvog semestra određuje se
uzimajući u obzir opći uspjeh u sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja:
a.
b.
c.
d.

opći uspjeh 4,50 – 5,00
opći uspjeh 3,50 – 4,49
opći uspjeh 2,50 – 3,49
opći uspjeh 2,00 – 2,49

60 bodova
45 bodova
30 bodova
15 bodova

2. za studenta višeg semestra, određuje se
uzimajući u obzir ocjene svih položenih ispita:
a.
b.
c.
d.

prosjek ocjena 4,00 – 5,00
prosjek ocjena 3,50 – 3,99
prosjek ocjena 2,50 – 3,49
prosjek ocjena 2,00 – 2,49

80 bodova
60 bodova
40 bodova
20 bodova

Članak 20.
Socijalni položaj kandidata za stipendiju
studentu umjetničkog sveučilišnog studija boduje
se:
1. nema oba roditelja
40 bodova
2. kandidat nema jednog roditelja 30 bodova
3. aktom ovlaštene institucije ima utvrđen
oblik invaliditeta		
30 bodova
4. aktom ovlaštene institucije roditelju je
utvrđen oblik invaliditeta
10 bodova

5.

iz obitelji je s troje i više djece
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- za svako predškolsko dijete ili dijete na
školovanju u mjestu prebivališta 5 bodova
- za svako dijete u obitelji kandidata na
školovanju izvan mjesta prebivališta
10 bodova
III.

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 21.
Stipendije se dodjeljuju na temelju natječaja,
koji raspisuje gradonačelnik Grada Makarske.
Prilikom raspisivanja natječaja gradonačelnik
Grada Makarske donosi odluku o broju i visini
stipendija, odluku o deficitarnim fakultetima za
grad Makarsku, te odluku o osnivanju Povjerenstva
za provedbu postupka dodjele stipendije.
Natječaj će se objaviti na službenim stranicama
Grada Makarske www.makarska.hr i oglasnoj ploči
Grada Makarske.
Članak 22.
Natječaj za uspješne studente sadržava:
a. broj i iznos stipendija koje se odobravaju,
b. rok u kojem se podnose prijave na natječaj,
c. isprave koje treba dostaviti uz prijavu
uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili
nepravodobne prijave,
d. rok u kojem će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o rezultatima natječaja i
e. druge možebitne sastavnice prema odluci
gradonačelnika.
Natječaj za studente u deficitarnim
fakultetima sadržava:
a. popis deficitarnih fakulteta za grad
Makarsku,
b. broj i iznos stipendija koje se odobravaju za
deficitarne fakultete,
c. rok u kojem se podnose prijave na natječaj,
d. isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz
naznaku da se neće uzimati u obzir i da će
se odbaciti prijave koje nisu potpune ili
koje budu nepravodobne,
e. kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir
prijavljenih kandidata, utvrđene Pravilnikom,
f. rok u kojem će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o rezultatima natječaja i
g. druge možebitne sastavnice prema odluci
gradonačelnika.
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Natječaj za studente iz obitelji slabijeg
imovnog stanja sadržava:
a. broj i iznos stipendija koje se odobravaju,
b. rok u kojem se podnose prijave na natječaj,
c. isprave koje treba dostaviti uz prijavu uz
napomenu da će se odbaciti nepotpune ili
nepravodobne prijave,
d. kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir
prijavljenih kandidata, utvrđene Pravilnikom,
e. rok u kojem će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o rezultatima natječaja i
f. druge možebitne sastavnice prema odluci
gradonačelnika.
Natječaj za studente umjetničkih sveučilišnih
studija:
a. broj i iznos stipendija koje se odobravaju,
b. rok u kojem se podnose prijave na natječaj,
c. isprave koje treba dostaviti uz prijavu uz
napomenu da će se odbaciti nepotpune ili
nepravodobne prijave,
d. kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir
prijavljenih kandidata, utvrđene Pravilnikom rok
u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni
o rezultatima natječaja i
e. druge možebitne sastavnice prema odluci
gradonačelnika.
Članak 23.
Nakon isteka roka od 15 dana za podnošenje
prijava Povjerenstvo će pristupiti razmatranju
pristiglih prijava i njima priložene dokumentacije.
Prijave pristigle nakon roka od 15 dana neće se
razmatrati. O radu Povjerenstva vodit će se zapisnik.
Članak 24.
Prijave kandidata za dodjelu stipendija za uspješne
studente, te studente u deficitarnim fakultetima
boduju se prema prethodno opisanim kriterijima
iz ovog Pravilnika, te se na temelju ukupnog broja
bodova prikupljenih po svim kriterijima pojedini
kandidati svrstavaju redom od većega broja bodova
prema manjemu, čime se utvrđuju liste prvenstva.
Ako na listama iz stavka 1. ovog članka dva ili
više kandidata imaju jednak broj bodova,
prednost se daje onome koji ima veći broj bodova
po osnovi općeg uspjeha u prethodnom školovanju.
Ako po osnovi općeg uspjeha, odnosno prosjeka
ocjena dva ili više kandidata imaju jednaki broj
bodova prednost se daje onom kandidatu čiji je
opći uspjeh odnosno prosjek ocjena veći kad se isti
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1.
2.
3.
4.
5.

zaokruži na dvije decimale.
Prijave kandidata za dodjelu stipendija za
studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja boduju
se prema opisanim kriterijima iz ovog Pravilnika,
te se na temelju ukupnog broja bodova prikupljenih
po svim kriterijima pojedini kandidati svrstavaju
redom od većega broja bodova prema manjemu,
čime se utvrđuje lista prvenstva.
Ako na listi iz stavka 3. ovog članka dva ili više
kandidata imaju jednak broj bodova, prednost se
daje onome koji ima veći broj bodova po kriteriju
socijalnog i materijalnog položaja.
Članak 25.
Prijedlozi lista za dodjelu stipendija objavljuju
se na oglasnoj ploči Grada Makarske i na službenim
stranicama Grada Makarske www.makarska.hr u
roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje
prijava.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja
prijedloga lista kandidata svaki kandidat može
putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti
gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani
prigovor na pojedini prijedlog liste.
Gradonačelnik će donijeti odluku o prigovoru u
roku od 15 dana od dana isteka roka za
prigovor.
Članak 26.
Nakon isteka rokova iz članka 25. ovog
Pravilnika, odnosno nakon donesenih odluka o
eventualnim prigovorima gradonačelnik Grada
Makarske donosi zaključak o dodjeli stipendija koji
je konačan.
Ukoliko ostane ne dodijeljenih stipendija, u
odnosu na članak 21. Pravilnika, Gradonačelnik
Grada Makarske donosi zaključak kojim dodjeljuje
stipendije studentima koji nisu na listi iz prethodnog
stavka, a ispunjavaju uvjete natječaja.
IV.
PRAVA
STIPENDIJA

I

OBVEZE

KORISNIKA

Članak 27.
Na temelju zaključka o dodjeli stipendija
Upravni odjel za društvene djelatnosti priprema
ugovor o stipendiranju za sve kandidate kojima je
odobrena stipendija.
Članak 28.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
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ime odnosno naziv ugovornih strana,
naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija,
rok isplate stipendije,
iznos stipendije i
druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 29.
Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga
odustane od zaključivanja ugovora o stipendiranju
ili u roku od mjesec dana od zakazanog termina
za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o
stipendiranju, onda se ugovor zaključuje sa sljedećim
kandidatom na listi prvenstva, uvijek do zaključno
onog broja koliko se stipendija odobrava.
Članak 30.
Ugovor o stipendiranju u ime Grada Makarske
potpisuje gradonačelnik ili osoba koju on
ovlasti i stipendist ili osoba koju on ovlasti.
Članak 31.
Trajanje stipendije ugovara se za jednu akademsku
godinu. Stipendija se ne isplaćuje za mjesece srpanj
i kolovoz.
Članak 32.
Student je dužan redovito pohađati studij,
upisujući godinu za godinom bez ponavljanja godine.
Student je dužan nakon završetka akademske
godine dostaviti potvrdu o upisu u sljedeću nastavnu
godinu, i to do 31. listopada.
Članak 33.
Ako student prekrši bilo koju od svojih obveza
preuzetih ugovorom o stipendiranju, gubi pravo na
daljnju isplatu stipendije.
Ako se naknadno utvrdi da je student prilikom
prijave na natječaj za stipendiranje dao lažne podatke
ili priložio lažne isprave, gubi pravo na daljnju
isplatu stipendije.
Članak 34.
Korisnici stipendije dužni su se u roku od 30 dana
nakon završetka školovanja javiti Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti radi reguliranja svojih
obveza prema Gradu.
V.

STUDENTSKE NOVČANE POTPORE

Članak 35.
Ukoliko se pokaže potreba za studentskim
novčanim potporama u odnosu na broj zahtjeva za
dodjelom stipendija studentima s područja grada
Makarske, u iznimnim slučajevima Gradonačelnik
Grada Makarske može na prijedlog Upravnog
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odjela za društvene djelatnosti donijeti odluku o
dodjeli studentskih novčanih potpora u iznosu jedne
godišnje stipendije.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o stipendiranju studenata s područja
grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br.
13/14 i 11/15).
Članak 37.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Glasniku Grada Makarske”.
KLASA: 604-02/15-20/9
URBROJ: 2147/05-04-12/1-15-1
Makarska, 18. prosinca 2015.
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