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GODINA XVII              Broj 15
Makarska, 27. prosinca 2010.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske 
(„Glasnik Grada Makarske“, br. 8/09  i 13/09) 
Gradonačelnik Grada Makarske dana 22. prosinca 
2010. godine, donio je

PRAVILNIK
 o načinu i uvjetima stipendiranja 

studenata s područja grada Makarske

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, 
postupak i kriteriji za dodjelu stipendija studentima, 
te prava i obveze korisnika stipendija.

Članak 2.

Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku 
godinu (najviše 15 stipendija), a isplaćuju se u 
mjesečnom iznosu od 500,00 kuna (slovima: petsto 
kuna) za mjesece: listopad, studeni, prosinac, 
siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj i 
rujan.

Članak 3.

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 2009./2010. koji nije izvršio obveze 
    prema Gradu Makarskoj; 
5. student koji osobno ili je član obitelji koja 
    ima nepodmirena dugovanja prema Gradu 
    Makarskoj.

Članak 4.

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“.

Natječaj sadrži:
- opće odredbe i kriterije koje natjecatelji 
  moraju ispunjavati,
- naziv tijela kojem se prijave podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- rok za objavljivanje rezultata natječaja.

Prijave se podnose pisanim putem Gradu 
Makarskoj, na adresu:

Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 
Makarska, „Natječaj za stipendije“.

Članak 5.

Uvjete iz Natječaja ispunjava student, državljanin 
Republike Hrvatske, s kontinuiranim prebivalištem 
na području grada Makarske najmanje 5 (pet) 
godina prije podnošenja prijave, uz uvjet da redovito 
upisuju akademsku godinu.

Članak 6.

Pored navedenih uvjeta iz prethodnog stavka 
neophodno je ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. student prve godine / semestra studija koji je 
    na kraju svake godine srednjoškolskog 
    obrazovanja ostvario prosjek ocjena 4,50;
2. student viših godina / semestra studija 
    koji redovno upisuje godinu / semestar, ako 
    je u prethodnim godinama studiranja ostvario 
    prosjek ocjena najmanje 4,00.
3. uvjet prihoda – mjesečni prihod po članu 
    obitelji, u prethodnoj godini, te za posljednja 
    tri mjeseca prije javljanja na natječaj ne 
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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 u Republici Hrvatskoj). 
Ovaj iznos uvećavan je za po 500,00 kuna kućnim 
zajednicama koje imaju dvoje ili više članova 
redovnih studenata. 

Članak 7.

Svi studenti koji se javljaju na natječaj, uz uredno 
ispunjenu prijavnicu, prilažu i:

1. domovnicu (presliku),
2. dokaz o prebivalištu,
3. izjavu o sastavu kućne zajednice, ovjerenu od 
    javnog bilježnika,
4. preslike osobnih iskaznica ostalih članova kućne 
    zajednice,
5. potvrdu o prosjeku ocjena:

studenti 1. godine - preslike svjedodžbi za sve a) 
četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
studenti viših godina – prijepis ocjena b) 
ostvarenih tijekom studiranja, ovjeren od 
fakulteta,

6. potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu (a 
    student više godine i dokaz o kontinuiranom 
    upisu u sve godine redovnog studija) ovjerenu od 
    fakulteta.
7. potvrde o primanjima članova obitelji:

zaposleni - potvrda poslodavca o prihodima a) 
ostvarenim na osnovu rada za tri mjeseca 
koja prethode mjesecu u kojem je podnesena 
prijava,
umirovljeni - odresci o isplati mirovine za b) 
tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem 
je podnesena prijava, odnosno uvjerenje 
Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine,
nezaposleni - uvjerenje Zavoda za zapošljavanje c) 
- Ispostava Makarska o redovnoj evidenciji,    
za sve članove obitelji - potvrdu o d) 
dohotku, koju izdaje porezna uprava. 

Članak 8.

Lista prvenstva sastavlja se na temelju prosjeka 
ocjena.

Članak 9.

Zaključak o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik 
Grada Makarske, a na prijedlog Komisije za dodjelu 
stipendija studentima s područja grada Makarske, 
najkasnije 30 (trideset) dana od zaključenja natječaja.

Na Zaključak o dodjeli stipendije može se uložiti 
prigovor Komisiji za dodjelu stipendija studentima s 
područja grada Makarske, u roku od 8 (osam) dana, od 
dana primitka istoga.

Članak 10.

Grad Makarska će prava i obveze sa studentom 
korisnikom stipendije regulirati Ugovorom o 
stipendiranju.

Članak 11.

Student je obvezan po završetku akademske 
godine za koju se stipendira, ovjerenom 
potvrdom fakulteta izvijestiti Grad Makarsku o 
ostvarenom uspjehu u istoj, najkasnije mjesec 
dana od isteka akademske godine.
 

Članak 12.

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, a 
u suprotnom je dužan vratiti cjelokupan iznos 
stipendije. 

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
važiti Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja 
studenata iz obitelji slabijega imovnog stanja 
s područja grada Makarske („Glasnik Grada 
Makarske“ br. 8/2010).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.
 
KLASA: 604-02/10-20/5   
Ur. broj: 2147/05-06/1-10-2   
Makarska, 22. prosinca 2010.   
                          Gradonačelnik
                                     Grada Makarske
                         Marko Ožić Bebek, dr.med., v.r.

     
Na temelju članka 43. Poslovnika o radu 

Gradskog vijeća Grada Makarske („Glasnik 
Grada Makarske“ br. 11 /09) uočena je 
tiskarska pogreška u Planu gradnje građevina 
za vodoopskrbu na području grada Makarske za 
razdoblje od 2011. do 2020. godine

ISPRAVAK
Plana gradnje građevina za vodoopskrbu na 

području grada Makarske 
za razdoblje od 2011. do 2020. godine
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Članak 1.

U Planu gradnje građevina za vodoopskrbu na 
području grada Makarske za razdoblje od 2011. 
do 2020. godine („Glasnik Grada Makarske“ 
br. 13/10) u članku 3. dodaju se alineja 3. 
„– financiranje iz predpristupnih fondova“, 
dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

Članak 2.

Ovaj Ispravak Plana  stupa na snagu danom 
objavite u „Glasniku Grada Makarske“.

KLASA: 325-03/10-30/4   
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2   
Makarska, 24. prosinca 2010.   
                                   Predstojnica
                             Ureda gradonačelnika     
                  Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur., v.r.                                                                       

Na temelju članka 43. Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća Grada Makarske („Glasnik 
Grada Makarske“ br. 11 /09) uočena je tiskarska 
pogreška u Planu gradnje građevina za odvodnju 
otpadnih voda na području grada Makarske za 
razdoblje od 2011. do 2020. godine

ISPRAVAK
Plana gradnje građevina za odvodnju 

otpadnih voda na području grada Makarske 
za razdoblje od 2011. do 2020. godine

Članak 1.

U Planu gradnje građevina za odvodnju 
otpadnih voda na području grada Makarske za 
razdoblje od 2011. do 2020. godine („Glasnik 
Grada Makarske“ br. 13/10) u članku 3. dodaju 
se alineja 3. „– financiranje iz predpristupnih 
fondova“, dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

Članak 2.

Ovaj Ispravak Plana  stupa na snagu danom 
objavite u „Glasniku Grada Makarske“.

KLASA: 325-03/10-30/5   
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2   
Makarska, 24. prosinca 2010.   
                                     Predstojnica
                              Ureda gradonačelnika     
                  Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur., v.r.                                                                       
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