Temeljem članka 28. Statuta Općine Šenkovec Općinsko vijeće Općine Šenkovec je na 37. sjednici
održanoj 04. 03. 2013. godine, donijelo

ODLUKU O STIPENDIRANJU

Članak 1.
Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u Proračunu Općine Šenkovec. Visinu mjesečne stipendije
utvrđuje Općinsko vijeće pri čemu visina stipendije ovisi o mjestu studiranja. Odluku o dodjeljivanju
stipendije donosi Načelnik općine, a na prijedlog Povjerenstva za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu
stipendija, informiranje i mladež.
Sukladno prijašnjoj Odluci Općinskog vijeća od 03. 03. 1998. (klasa: 604-02/98-01; urbroj: 2109/2598/05) utvrđuje se da je za mjesta Čakovec i Varaždin iznos stipendije 300,00 kuna, a za sva ostala
mjesta studiranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu 500,00 kuna mjesečno.
Članak 2.
Stipendija se dodjeljuje na osnovi prijava na natječaj, koji se objavljuje u lokalnim novinama i na web
stranicama Općine Šenkovec www.senkovec.hr.
Prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendija imaju pravo redovno upisani studenti (osim osoba koje
studiraju uz rad), državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Šenkovec, a koji
već ne primaju neku drugu stipendiju. Pravo na stipendiju istovremeno mogu ostvariti svi koji
udovoljavaju kriterijima iz članka 3. s ciljem omogućavanja studiranja svima.
Članak 3.
Kriteriji za utvrđivanje lista prvenstva kandidata za dodjelu stipendija su:
a) Socijalni status: prednost imaju kandidati lošijeg socijalnog statusa (prema odluci Socijalnog
vijeća).
b) Dosadašnji uspjeh na studiju: bolja prosječna ocjena položenih ispita i veći broj ECTS bodova daje
prednost kandidatu u odnosu na druge kandidate koji imaju jednaka uvjete po točkama a) i c).
c) Studenti upisani na studij izvan Čakovca i Varaždina imaju prednost.
d) Prva godina studija se u pravilu ne stipendira. Izuzetak mogu biti oni lošijeg socijalnog statusa
kojima se onda omogućava stipendiranje od prve godine studiranja. Odluku i prijedlog o tome
donosi Socijalno vijeće Općine Šenkovec.
Članak 4.
Na osnovi pristiglih prijava na natječaj, Povjerenstva za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu stipendija,
informiranje i mladež može izuzetno, predložiti dodjeljivanje stipendije po kriteriju „posebne
nadarenosti“ u kojem slučaju se ne primjenjuju kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu
stipendije iz prethodnog članka. Pod kriterijem „izuzetne nadarenosti“ se podrazumijevaju izvrstan

uspjeh, dodatni rezultati u različitim natjecanjima (državnim, međunarodnim….) te nacionalne i
međunarodne reference u športu, glazbi, kulturi i obrazovanju.
Odluku o dodjeli stipendije po ovom kriteriju donosi Načelnik općine.
Članak 5.
Na osnovi liste prioriteta i raspoloživih sredstava u Proračunu Općine, Načelnik općine donosi odluku
o dodjeljivanju stipendija. Na osnovi navedene Odluke sklapa se Ugovor o stipendiranju.
Ugovor o stipendiranju zaključuju Općina Šenkovec s jedne strane, te s druge strane stipendist i, u
svojstvu solidarnog dužnika jedan od njegovih roditelja.
Ugovor se zaključuje za razdoblje do diplomiranja, uz uvjet redovnog studiranja.
Članak 6.
Stipendist se obvezuje redovno obavještavati Općinu Šenkovec o svom statusu: upisu u naredni
semestar, privremenom prekidu studija ili ispisivanju sa studija do najkasnije 5. studenog tekuće
godine. Ukoliko student ne obavijesti Općinu o svom statusu na fakultetu do navedenog datuma ili ne
proslijedi nekakvu formu opravdanja, gubi pravo na dobivanje stipendije u slijedećoj akademskoj
godini.
Članak 7.
U slučaju ispisivanja sa studija ili gubitka prava na stipendiju (po drugi put upisana godina mirovanja
tokom studija tj. ne upisivanje slijedećeg semestra) stipendist se obvezuje vratiti do tada dobiven
ukupan iznos stipendije i to jednokratno, ili na njegov zahtjev, u mjesečnim ratama koje su po iznosu
jednake sa zadnjom dobivenom stipendijom. Ukoliko stipendist ne može vratiti iznos stipendije u
novčanom obliku, u dogovoru s Načelnikom, mora istu vratiti u obliku javno društvenog rada za opću
korist mještana Općine Šenkovec koje imaju novčanu vrijednost dobivenih sredstava stipendije.
Članak 8.
U slučaju privremenog prekida studija (zbog bolesti, odlaska na stručnu praksu, ne zadovoljavanja
uvjeta za upis u viši semestar, druga godina apsolventskog statusa i drugo) obustavlja se isplaćivanje
stipendije do momenta nastavljanja studija, a najdulje na rok od jedne godine. Zbog bolonjskog
načina studiranja 3 + 2 godine, student ima dva puta po godinu dana apsolventski status, ali ima
pravo dobivati općinsku stipendiju za jednu godinu apsolventskog statusa. Ako student u navedenom
roku od jedne godine nastavi studij tj. upiše naredni semestar nastavlja se isplaćivanje stipendije, a u
protivnom slučaju stipendist se obvezuje vratiti do tada dobiven ukupni iznos stipendije, i to
jednokratno ili na njegov zahtjev, u mjesečnim ratama koje su po iznosu jednake sa zadnjom
dobivenom stipendijom. Ukoliko stipendist ne može vratiti iznos stipendije u novčanom obliku, u
dogovoru s Načelnikom, mora istu vratiti u obliku javno društvenog rada za opću korist mještana
Općine Šenkovec koje imaju novčanu vrijednost dobivenih sredstava stipendije.
Članak 9.
Općina Šenkovec će po diplomiranju stipendistu osloboditi vraćanja stipendije. Studenti po
diplomiranju ne trebaju vraćati stipendiju ako se ne zaposle i ne rade u struci na području Općine

Šenkovec i Međimurske županije. Studenti moraju u Općinu dostaviti presliku diplome kojom
dokazuju završetak akademskog obrazovanja.
Članak 10.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju od 14. 11. 2000. godine, kao i Odluka
o izmjenama Odluke o stipendiranju od 03. 11. 2009. godine.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasilu Međimurske
županije.
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