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Temeljem članka 47. i 87. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije br.2/13) Općinski načelnik Općine Andrijaševci dana 3.siječnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK
o dodjeli stipendija Općine Andrijaševci
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju se uvjeti, način, postupak te druga pitanja u svezi s odobravanjem stipendija studentima za
obrazovanje u određenom zanimanju.
Članak 2.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Andrijaševci.
Broj stipendija i visinu mjesečne stipendije za svaku akademsku godinu određuje Općinski
načelnik svojom Odlukom, sukladno financijskim mogućnostima.
Članak 3.
Pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i ukoliko njime nije drugačije propisano pravo na
dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti nakon upisane druge godine studija pod uvjetom da:
- imaju prebivalište na području Općine Andrijaševci,
- su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, Akademiju ili
stručni studij te imaju status redovitog studenta
Članak 4.
Stipendije se dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije donosi Općinski načelnik.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se od mjeseca listopada do kraja tekuće godine na
oglasnoj ploči Općine, a provodi ga Jedinstveni upravni odjel.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Članak 5.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj
- akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj,
- rok za podnošenje zahtjeva,
- naziv tijela kojem se podnose zahtjevi,
- opće uvjete za dodjelu stipendija,
- popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
- ostale odrednice potrebne za provedbu natječaja.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se Općinskom načelniku putem nadležnog Jedinstvenog
upravnog odjela.

-

Članak 6.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
presliku važeće osobne iskaznice
uvjerenje (potvrdu) sveučilišta / veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao
drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu.
Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati

Članak 7.
Na temelju pristiglih zahtjeva utvrđuje se lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu
stipendije.
Na osnovu liste iz prethodnog stavka, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendije.
Svim podnositeljima zahtjeva dostavlja se obavijest o dodjeljivanju ili ne dodjeljivanju
stipendije, na koju isti mogu uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana po primljenoj
obavijesti.
Odluka po prigovoru je konačna.
Članak 8.
Sa studentima kojima je dodijeljena stipendija zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije.
Ugovor o dodjeli stipendije sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- naziv i mjesto obrazovne ustanove,
- naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje korisnik stipendije,
- visinu stipendije i način isplate,
- vrijeme korištenja stipendije,
- način rješavanja međusobnih prava i obveza,
- odredbe o prestanku davanja stipendije i druge odredbe važne za korištenje stipendije,
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih stranaka, odnosno njihovih
zastupnika i druge odredbe.
Članak 9.
Ugovor o dodjeli stipendije sa studentom sklapa Općinski načelnik.
Stipendija je bespovratna ukoliko korisnik stipendije ispunjava ugovorne obveze.
Članak 10.
Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu i to za razdoblje od 1.listopada tekuće
godine do 31.srpnja iduće godine te obuhvaćaju ukupno 10 mjeseci.
Iznos mjesečne stipendije za svaku akademsku godinu određuje Općinski načelnik svojom
Odlukom, sukladno financijskim mogućnostima
Stipendija se isplaćuje odjednom najkasnije do 30.rujna tekuće akademske godine za koju
se dodjeljuje stipendija.
Apsolventi ostvaruju pravo na stipendiju samo za jednu godinu apsolventskog staža.
Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje
(potvrdu ili slično) o diplomiranju i odjaviti stipendiju.
Članak 11.
Ako korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije ima pravo
jednostrano raskinuti Ugovor.

Davatelj stipendije jednostrano će raskinuti ugovor o stipendiranju u slijedećim
slučajevima:
- ako korisnik stipendije svojevoljno prekine redovno školovanje odnosno neopravdano se
ispiše sa upisanog studija ili promijeni studij o čemu je dužan odmah obavijestiti Općinu
Andrijaševci, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,
- ako korisnik stipendije tijekom studija promjeni mjesto prebivališta,
- ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku
sklapanja ugovora,
- ako korisnik stipendije u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora.
Ako korisnik stipendije po bilo kojem od navedenih slučajeva izgubi pravo na dodijeljenu
stipendiju, nema obvezu vraćanja stipendije, a ako se ponovno javi na natječaj za dodjelu
stipendije Općine Andrijaševci, stipendija mu se ne može ponovno dodijeliti.
Članak 12.
Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odobravanju isplate
jednokratne nagrade studentima („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 11/10 i 15/11).
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske
županije.
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