REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 31. Statuta Općine Domašinec "Službeni glasnik Međimurske
županije" broj 3/13, Općinsko vijeće Općine Domašinec na 11. sjednici održanoj 11.09.2015.
godine, donijelo je
ODLUKU
o stipendiranju redovnih studenata
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija redovnim
studentima s prebivalištem na području Općine Domašinec.
Studentom u smislu ove Odluke smatra se polaznik koji pohađa redoviti studij utvrđen
statutom ustanove u koju je upisan kao redovni student.
Članak 2.
Stipendiranje studenata sukladno ovoj Odluci ostvaruje se na osnovu školskog uspjeha
(za prvu godinu studija) i uspjeha (studenti druge i narednih godina), te socijalno - materijalnog
statusa obitelji studenta.
Članak 3.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Domašinec.
Članak 4.
O broju i visini mjesečnih stipendija u kalendarskoj godini odlučuje općinski načelnik
sukladno planiranim proračunskim sredstvima.
Visina stipendije za studij u inozemstvu može se odrediti maksimalno uvećana za 50%
iznosa stipendije za studij u Republici Hrvatskoj.
Članak 5.
Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija u roku od 60 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke donosi općinski načelnik.

Članak 6.
Stipendije se dodjeljuju putem natječaja koji raspisuje općinski načelnik sukladno
pravilniku iz prethodnog stavka ove Odluke, a objavljuje se na internetskim stranicama Općine
Domašinec.
Pravo sudjelovanja na natječaju i dodjelu stipendije imaju studenti upisani na redovni
studij koji su državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da oni i njihovi roditelji ili skrbnici
imaju prebivalište na području Općine Domašinec.
Zamolbe razmatra povjerenstvo za dodjelu stipendija koje rješenjem imenuje Općinsko
vijeće Općine Domašinec.
Odluku o dodjeli stipendija temeljem raspisanog natječaja na prijedlog povjerenstva za
dodjelu stipendija donosi općinski načelnik.
Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, Općina Domašinec – općinski načelnik i
korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.
Ugovor za dodjelu stipendije zaključuje se do redovnog završetka studija.
Člana 7.
Isplata stipendije vrši se do 15. u mjesecu za tekući mjesec, na račun korisnika stipendije,
otvoren u poslovnoj banci po izboru korisnika stipendije.
Članak 8.
Stipendije se ne isplaćuju za mjesec kolovoz i rujan.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim glasniku
Međimurske županije".
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju redovnih
studenata koji se školuju na visokim školama i fakultetima "Službeni glasnik Međimurske
županije" broj 16/99.
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