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Listizlazi po potrebi

Na temelju članka 19' Poslovnika o radu Gradskog
poglavaľstva Grada Makarske (''Glasnik Grada
Makarske", broj 706), Gradsko poglavarstvo Grada
Makarske na 56' sjednici održanoj dana 6. listopada
2008. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima stipendiľanja
studenata slabijeg imovnog stanja

Čunat t.
ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postu-

pak i kriteriji za dodjelu stipendija studentima, te
prava i obveze koľisnika stipendija.

Čunat z.

Grad Makarska odobrava stipendije ľedovnim
studentima.

Čunat a.

Pľavo na stipendiju ne može ostvariti:
1 . student koji se obrazuje uz rad ili je końsnik

nekih drugih oblika novčane potpore S osnova
školovanja,

2. studentkojije ujesenskom roku upisao
posljednji semestar obrazovanja,

3. student apsolvent.

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku
godinu, a korisniku će biti isplaćivana u mjesecima:
listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak,
travanj, svibanj,lipanj i rujan.

Čtanat s.

Broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku
akademsku godinu određuje Gradsko poglavarstvo

Grada Makaľske, na prijedlog odjela za društvene
djelatnosti.

Čhnak 6'

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Gradsko
poglavarstvo Gľada Makarske.

Natječaj se objavljuje u dnevnom listu, te na
oglasnoj ploči Grada Makarske. Rok za podnošenje
pľijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana
objavljivanja.

Članak 7.

Uvjete iz Natječaja ispunjavaju studenti koji su
državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na
području Grada Makarske najmanje 5 (pet) godina
prije podnošenja pńjave, uz uvjet da redovito upisuju
akademsku godinu.

Pored uvjeta iz pľethodnog stavka obvezno je
ispunjavati:

- uvjet prihoda - mjesečni prihod po članu obitelji,
u prethodnoj godini, te za posljednja tri mjeseca
pńje javljanja na natječaj, ne prelazi 1.300,00
kuna,

- uvjet ocjene - u prethodnoj akademskoj godini
ostvareni prosjek ocjena od najmanje 3,00,
odnosno studenti 1. godine u sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja ostvaľili su prosjek
ocjena od najmanje 4,00.

Čhnak s.

Natječaj sadrži:
- opće odredbe i kriterije koje natjecatelji moľaju

ispunjavati,
- naziv tijela kojem se pńjave podnose,
- vrijeme trajanja nadečaja,
- rok za objavljivanj e rezultata natječaja.
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Članak 9.

Pńjave se podnose pisanim putem Gradu Makar-

skoj na adresu:
Grad Makaĺska
obala kĺalja Tomislava 1

21300 Makarska
''Natječaj za stipendije''

Uz zamolbu obvezno je pńložiti:

L. Potvrde o pľimanjima članova obitelji:
- zaposleni - potvrda poslodavca o pńhodima

ostvarenim na osnovu rada za tń mjeseca koja

prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;

- umiľovljeni _ odresci o isplati mirovine za tri

mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je

podnesena prijava, odnosno uvjerenje

Mirovinskog fonđa da nije korisnik mirovine;

- nezaposleni - Uvjerenje 7'avodaza zapošljavanje

Ispośtava Makarska o redovnoj evidenciji;

- Za sve članove obitelji - Potvrdu o dohotku

Poľezne uprave;
- ako je podnositelj zahtieva iz obitelji kojoj je

jedarr od članova korisnik nekog oblika socijalne

skĺbi, podnosi potvrdu Centra za socijalnu skľb'

2. Potvrdu o Prosjeku ocjena:
- Studenti 1. godine - preslike svjedodžbi Za sve

četiń godine srednjoškolskog obrazovanja;

- Studenti viših godina - prijepis ocjena iz preÍ-

hodne godine studiranja, ovjeren od Fakulteta'

3. Potvľdu o redovnom upisu u tekuću godĺnu,

a student više godine i Potvľdu o kontinuiranom
upisu u višu godinu ľedovnog studija, ovjerenu

od Fakulteta.
4. Domovnicu (pľesliku).

5. Izjavu o sastavu kućne zajednice, ovjerenu

od javnog bilježnika.

6. Prestike osobnih iskaznica svih članova kućne

zajednice.

Članak 10.

Lista prvenswa Za ostvarivanja prava na stĘendiju

ostvaruje se na temelju uvjeta prihoda'

Red prvenstva za dodjelu stipendije određuje

slabije imovno stanje obitelji.

Čtanat tt'

Zaključak o dodjeli stipendija donosi Gradsko

poglavaistvo Gľada Makarske na prijedlog odjela

,u-društuene djelatnosti, najkasnije 15 dana od

zaklju čenj a natječaj a.

Na Rjěšenje o dodjeli stipendije može se uložiti
pńgovoi Gradskom poglavarstvu Grada Makarske'

u roku od 8 (osam) dana, od dana pńmitka'

Članak 12.

Na temelju ovog Pravilnika i Zaključka o dodjeli

stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog

stanja s područja Grada Makaľske, Grad Makarska

će sĹorisnikom sklopit Ugovor o korištenju stĘendije'

Čtanak tg.

Student je obvezan po završetku akademske

godine, za koju se stipendiÍa, ovjerenom potvrdom

fakulteta obavijestiti Grad Makarsku 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 sĘendije'

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje

vaŽiti Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja

studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja

Grada Makarske (''Glasnik Gľada Makarske'', broj

rT los).

Člarrat ts.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

"Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 02 1 -01/08-0 I ĺ5 ĺ09 lŻ
Makaĺska, 6. listopada 2008. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
Maľko oŽić Bebek, dľ' med', v'ľ'
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zołvłč: Grad Makarsk a - Za izdavačaodgovara uĺednica Lara Rakušić lvanković, dipl. iur., Makarska, obala krďja Tomislava 1

Tisak: Tiskara ''Franjo Kluz'' d.d. - omiš


