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NACRT 

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, 

broj 3/18) te članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko 

vijeće Grada Korčule je na ____sjednici održanoj dana __________2020. godine donijelo 

 

 

P R A V I L N I K 

o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija Grada 

Korčule (u daljnjem tekstu: korisnici stipendija), postupak i mjerila za dodjelu stipendija te ostala pitanja 

koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija Grada Korčule, za vrijeme redovnog obrazovanja. 

(2) Riječi i pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

 Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Korčule, u razdjelu nadležnog upravnog 

odjela za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). Broj stipendija koje se dodjeljuju 

korisnicima stipendije, kao i iznos pojedinačne mjesečne stipendije, utvrđuje gradonačelnik za svaku 

obrazovnu godinu. 

 

Članak 3. 

Grad Korčula dodjeljuje pet vrsta stipendija: 

1. stipendije za studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata, 

2. stipendije za nadarene studente, 

3. stipendije za studente u deficitarnim zanimanjima, 

4. stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, 

5. stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom. 

 

Članak 4. 

(1) Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendije, sukladno preostalim uvjetima ovog Pravilnika i 

teksta natječaja, imaju studenti koji:  

1. su državljani Republike Hrvatske, 

2. imaju status redovitog studenta, 

3. imaju prebivalište najmanje tri godine na području Grada Korčule, prije prijave na natječaj, 

4. nemaju novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta. 

             (2) Studenti koji su osobe s invaliditetom imaju pravo na stipendiju i kad imaju status izvanrednog 

studenta. 

             )3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka svoj status dokazuju dostavom dokumentacije nadležnih tijela, a 

kao dokaz za točku 4. potpisati će izjavu. 

 

             II. KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE 

 

1. Stipendije za studente koji su sami stradalnici ili djeca stradalnika Domovinskog rata 

 

Članak 5. 

(1) Pravo na stipendije za studente koji su sami stradalnici ili djeca stradalnika iz Domovinskog rata 

ostvaruju studenti koji ispunjavaju sve uvjete propisane člankom 4. ovog Pravilnika i natječajem te pripadaju 

jednoj od sljedećih skupina: 

1. djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata, 

2. civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma, 

3. djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata koji imaju 

najmanje 50%-tni stupanj tjelesnog oštećenja, 
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4. djeca ili posvojenici ratnih vojnih ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj 

oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece predškolskog 

uzrasta ili na školovanju. 

(2) Osobe s najmanje 50%-tnim tjelesnim oštećenjem smatraju se osobe kojima je rješenjem 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od najmanje 50%. 

 

2. Stipendije za nadarene studente  

 

Članak 6. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju u ovoj kategoriji imaju studenti koji:  

1. ispunjavaju sve uvjete propisane člankom 4. ovog Pravilnika i natječajem, 

2. su studenti prve godine studija koji su u posljednje četiri godine školovanja postigli opći uspjeh 

od najmanje 4,50, 

3. su studenti ostalih godina studija, a koji su u prethodnoj godini imali prosjek 4,00. 

 

Članak 7. 

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija za nadarene studente su sljedeći: 

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju i na državnoj maturi (studenti prve godine studija), 

odnosno prosječna ocjena zadnje godine studija svih položenih ispita (studenti viših godina), 

2.    uspjeh na natjecanjima, 

3.    prosječni broj ECTS bodova u prethodnoj godini studija. 

 

Članak 8. 

(1) Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine studija, određuje se uzimajući u 

obzir opći uspjeh u posljednje četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, te opći uspjeh na državnoj maturi, 

a boduje se kako slijedi: 

 (2) Za studente prve godine fakulteta bodovi se računaju prema ostvarenom prosjeku u sva četiri 

razreda srednje škole i prema prosjeku tri obavezna predmeta A razine na maturi (hrvatski, matematika i 

engleski) i to prema sljedećim tablicama: 

 

Ostvareni prosjek Bodovi 

4,90– 5,00 50 

4,80 - 4,89 45 

4,70 - 4,79 40 

4,60 - 4,69 35 

4,50 - 4,59 30 

Tablica 1 

 

Ostvareni prosjek postotaka riješenosti Bodovi 

90 - 100 30 

80 - 89 25 

70 - 79 20 

60 - 69 15 

Tablica 2 

*Ako je B razina na maturi bodovi se preračunavaju na A razinu. 

 
Članak 9. 

(1) Na ostvarene bodove se dodaju bodovi za određena postignuća na državnom natjecanju iz nekog 

predmeta: 

(2) Plasman na državno natjecanje: 5 bodova 

1. mjesto: 10 bodova 

2. mjesto: 8 bodova 

3. mjesto: 7 bodova. 

(3) Plasman na županijsko natjecanje: 2 boda 

1. mjesto: 5 bodova 
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2. mjesto: 4 boda 

3. mjesto: 3 boda. 

   (4) Bodovanje se vrši na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je 

učenik sudjelovao. 

 

Članak 10. 

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene 

svih položenih ispita zadnje godine studija i broj ostvarenih ECTS bodova, a boduje se na sljedeći način: 

 

𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖 =  
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑓𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑒𝑡𝑎
 × 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝐸𝐶𝑇𝑆 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑗 𝑎𝑘.𝑔𝑜𝑑. 

 

Članak 11. 

Na ostvarene bodove se dodaje za: 

- rektorova nagrada: 5 bodova 

- dekanova nagrada: 15 bodova. 

 

Članak 12. 

 Ako se na natječaj javi veći broj kandidata koji zadovoljavaju gore navedene opće uvjete od broja 

stipendija koje se imaju dodijeliti, primijeniti  će se kriterij bolje ostvarenog prosjeka ocjena. 

 

3.  Stipendije za studente u deficitarnim zanimanjima 

 

Članak 13. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju u ovoj kategoriji imaju studenti: 

1. koji ispunjavaju sve uvjete propisane člankom 4. ovog Pravilnika i natječajem,  

2. koji su se odlučili za neko od deficitarnih zanimanja navedenih u tekstu natječaja za dodjelu 

stipendija studentima u deficitarnim zanimanjima. 

 

Članak 14. 

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija u deficitarnim zanimanjima su 

sljedeći: 

1. deficitarnost zanimanja sukladno odluci gradonačelnika, prema službenom podatku Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje za određenu godinu za područje Grada Korčule, 

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju, 

3. uspjeh na natjecanjima, 

4. socijalni položaj, 

5. prosječni broj ECTS bodova ostvaren u prethodnoj godini studija. 

 

Članak 15. 

(1) Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine studija, određuje se uzimajući u 

obzir opći uspjeh u posljednje četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, te opći uspjeh na državnoj maturi, 

a boduje se kako slijedi: 

(2) Za studente prve godine fakulteta bodovi se računaju prema ostvarenom prosjeku u sva četiri 

razreda srednje škole i prema prosjeku tri obavezna predmeta A razine na maturi (hrvatski, matematika i 

engleski) i to prema sljedećim tablicama: 

 

Ostvareni prosjek Bodovi 

4,75 – 5,00 40 

4,50 – 4,74 37 

4,25 – 4,49 34 

4,00– 4,24 31 

3,75 – 3,99 28 

3,50– 3,74 25 
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3,00-3,49 22 

Tablica 1 

 

Ostvareni prosjek postotaka riješenosti Bodovi 

90 - 100 30 

80 - 89 26 

70 - 79 22 

60 - 69 18 

50 - 59 14 

Tablica 2 

*Ako je B razina na maturi bodovi se preračunavaju na A razinu. 

 

Članak 16. 

(1) Na ostvarene bodove se dodaju bodovi za određena postignuća na državnom natjecanju iz nekog 

predmeta: 

a/ Plasman na državno natjecanje: 5 bodova 

  1. mjesto: 10 bodova 

  2. mjesto: 8 bodova 

  3. mjesto: 7 bodova. 

  b/ Plasman na županijsko natjecanje: 2 boda 

       1. mjesto: 5 bodova 

       2. mjesto: 4 boda 

       3. mjesto: 3 boda. 

(2) Bodovanje se vrši na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je 

učenik sudjelovao. 

 

Članak 17. 

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene 

svih položenih ispita zadnje godine studija i broj ostvarenih ECTS bodova, a boduje se na sljedeći način: 

 

𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖 =  
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑓𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑒𝑡𝑎
 × 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝐸𝐶𝑇𝑆 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑗 𝑎𝑘.𝑔𝑜𝑑. 

                                                                               Članak 18. 

Na ostvarene bodove se dodaje za: 

- rektorova nagrada: 5 bodova 

- dekanova nagrada: 15 bodova. 

 

Članak 19. 

Na ostvarene bodove prema ocjenama studenata prve i viših godina dodaju se bodovi prema 

socijalnom položaju studenata koji se boduju na sljedeći način: 

 

Ako kandidat nema oba roditelja 10 bodova 

Ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na 

stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb 
8 bodova 

Ako kandidat nema jednog roditelja 7 bodova 

Ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece; 

za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata ili 

dijete na školovanju u mjestu prebivališta 

2 boda 

Za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju 

izvan mjesta prebivališta 
3 boda 

Roditelj kandidata je nezaposlen i prima naknadu za 

nezaposlene 
3 boda 

Tablica 1 
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Članak 20. 

 Ako se na natječaj javi veći broj kandidata koji zadovoljavaju gore navedene opće uvjete od broja 

stipendija koje se imaju dodijeliti, primijeniti  će se kriterij bolje ostvarenog prosjeka ocjena. 

 

4. Stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja 

 

Članak 21. 

Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju u ovoj kategoriji imaju studenti koji: 

     1.   ispunjavaju sve uvjete propisane člankom 4. ovog Pravilnika i natječajem te 

             2.   ispunjavaju uvjet prihoda prema podacima iz tablice 1 članka 27. ovog Pravilnika. 

 

Članak 22. 

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija za studente iz obitelji slabijeg 

imovinskog stanja su sljedeći: 

1. socijalni i materijalni položaj, 

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju, 

3. uspjeh na natjecanjima, 

4. prosječni broj ECTS bodova ostvaren u prethodnoj godini studija. 

 

Članak 23. 

(1) Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine studija, određuje se uzimajući u 

obzir opći uspjeh u posljednje četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, te opći uspjeh na državnoj maturi, 

a boduje se kako slijedi: 

(2) Za studente prve godine fakulteta bodovi se računaju prema ostvarenom prosjeku u sva četiri 

razreda srednje škole i prema prosjeku tri obavezna predmeta A razine na maturi (hrvatski, matematika i 

engleski) i to prema sljedećim tablicama: 

 

Ostvareni prosjek Bodovi 

4,50 – 5,00 70 

3,50 – 4,49 50 

2,50 – 3,49 35 

Tablica 1 

 

Ostvareni prosjek postotaka riješenosti Bodovi 

90 - 100 30 

80 - 89 26 

70 - 79 22 

60 - 69 18 

50 - 59 14 

Tablica 2 

*Ako je B razina na maturi bodovi se preračunavaju na A razinu. 

 

Članak 24. 

(1) Na ostvarene bodove se dodaju bodovi za određena postignuća na državnom natjecanju iz nekog 

predmeta: 

a/ Plasman na državno natjecanje: 5 bodova 

1. mjesto: 10 bodova 

2. mjesto: 8 bodova 

3. mjesto: 7 bodova. 

b/ Plasman na županijsko natjecanje: 2 boda 

1. mjesto: 5 bodova 

2. mjesto: 4 boda 

3. mjesto: 3 boda. 

(2) Bodovanje se vrši na način da se zbroje bodovi ostvareni na svim natjecanjima na kojima je 

učenik sudjelovao. 
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Članak 25. 

Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući u obzir ocjene 

svih položenih ispita zadnje godine studija i broj ostvarenih ECTS bodova, a boduje se na sljedeći način: 

 

𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑖 =  
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘 𝑓𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑒𝑡𝑎
 × 𝑜𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝐸𝐶𝑇𝑆 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑗 𝑎𝑘.𝑔𝑜𝑑. 

 
Članak 26. 

Na ostvarene bodove se dodaje za: 

-    rektorova nagrada: 5 bodova 

-    dekanova nagrada: 15 bodova. 

 

Članak 27. 

 Na ostvarene bodove prema ocjenama studenata prve i viših godina dodaju se bodovi prema prihodu 

po članu kućanstva i socijalnom položaju studenata koji se boduju na sljedeći način: 

 

Socijalni status studenata – dohodak po članu kućanstva boduje se na sljedeći način: 

IZNOS PO ČLANU KUĆANSTVA BROJ BODOVA 

Ispod 500,00 kn 10 

501,00 – 1.000,00 kn 8 

1.001,00 – 1.500,00 kn 6 

1.501,00 – 2.000,00 kn 4 

2.001,00 – 2.500,00 kn 2 

Od 2.501,00 kn 0 

Tablica 1 

 
Ako kandidat nema oba roditelja 10 bodova 

Ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na 

stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb 

8 bodova 

Ako kandidat nema jednog roditelja 7 bodova 

Ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece; 

za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata ili 

dijete na školovanju u mjestu prebivališta 

2 boda 

Za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju 

izvan mjesta prebivališta 

3 boda 

roditelj kandidata je nezaposlen i prima naknadu za 

nezaposlene 

3 boda 

Tablica 2 

 
Članak 28. 

 U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim 

prosjekom ocjena. Ukoliko na način utvrđen u prethodnom stavku ima više kandidata s istim brojem bodova 

prednost će imati kandidat čiji je prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu kalendarsku godinu niži, a 

ukoliko su i u tom slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s većim ukupnim brojem bodova koji su 

ostvareni po osnovu ostalih socijalnih uvjeta. 

 

5. Stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom 

 

Članak 29. 

Pravo na sudjelovanje na natječaju u ovoj kategoriji imaju studenti koji su osobe s invaliditetom čiji 

stupanj tjelesnog oštećenja iznosi 50% ili više, a ispunjavaju sve uvjete propisane člankom 4. ovog 

Pravilnika. 
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III. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Članak 30. 

Zahtjevu za dodjelu studenske stipendije prilaže se – za svih pet (5) vrsta stipendije: 

1. preslika domovnice ili osobne iskaznice, 

2. potvrda visokoga učilišta o statusu redovitoga studenta, a studenti s invaliditetom potvrdu 

visokog učilišta o statusu  redovitoga ili izvanrednog studenta, 

3. uvjerenje MUP- a o prebivalištu za podnositelja prijave, 

4. potpisana izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj 

osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela), 

5. prijavnica (na posebnom obrascu Upravnog odjela). 

 

Članak 31. 

Uz opću dokumentaciju propisanu stavkom 1. članka 30. ovog Pravilnika, zahtjevu treba priložiti još 

sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom: 

1. Stipendija za studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata: 

1) Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju tjelesnog oštećenja 

roditelja/staratelja, 

2) dokaz da je student sam civilni invalid iz Domovinskog rata, 

3) dokaz o statusu roditelja/staratelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata 

(smrtno stradalog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, 

djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih pirotehničara), 

4) dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili na školovanju, ako se 

član obitelji školuje izvan mjesta prebivališta (potvrda srednje škole ili visokog učilišta o 

redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta). 

2. Stipendije za nadarene studente: 

1) ovjeren prijepis ocjena za sve četiri (4) godine srednje škole i svjedodžbu državne mature za 

studente prve godine studija, odnosno prijepis ocjena prethodne godine studija za studente 

ostalih godina, 

2) potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim 

programom za studente viših godina studija, 

3) dokaz o sudjelovanju i ostvarenomu uspjehu na natjecanjima u prethodne četiri godine. 

3. Stipendije za studente u deficitarnim zanimanjima: 

1) ovjeren prijepis ocjena za sve četiri (4) godine srednje škole i svjedodžbu državne mature za 

studente prve godine studija, odnosno prijepis ocjena prethodne godine studija za studente 

ostalih godina, 

2) potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim 

programom za studente viših godina studija, 

3) dokaz o sudjelovanju i ostvarenomu uspjehu na natjecanjima u prethodne četiri godine, 

4) dokaz da kandidat nema jednog ili oba  roditelja/staratelja, 

5) potvrdu ili rješenje Centra za socijalnu skrb, ako obitelj ostvaruje jedan od oblika socijalne 

skrbi, 

6) dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili na školovanju, ako se 

član obitelji školuje izvan mjesta prebivališta (potvrda srednje škole ili visokog učilišta o 

redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta),  

7) potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja. 

4. Stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja: 

1) ovjeren prijepis ocjena za sve četiri (4) godine srednje škole i svjedodžbu državne mature za 

studente prve godine studija, odnosno prijepis ocjena prethodne godine studija za studente 

ostalih godina, 

2) potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim 

programom za studente viših godina studija, 

3) dokaz o sudjelovanju i ostvarenomu uspjehu na natjecanjima u prethodne četiri godine, 

4) dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja/staratelja, 

5) potvrdu ili rješenje Centra za socijalnu skrb, ako obitelj ostvaruje jedan od oblika socijalne skrbi, 
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6) dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili na školovanju, ako se 

član obitelji školuje izvan mjesta prebivališta (potvrda srednje škole ili visokog učilišta o 

redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta), 

7) potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove 

zajedničkog kućanstva, 

8) potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja. 

5. Stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom: 

1) dokaz o registraciji osoba s invaliditetom u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom i 

2) mišljenja ili rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o invaliditetu odnosno stupnju 

oštećenja. 

 

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

 

Članak 32. 

Prilikom raspisivanja natječaja gradonačelnik Grada Korčule donosi odluku o deficitarnim 

zanimanjima za Grad Korčulu, te odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija. 

 

Članak 33. 

(1) Svi natječaji propisani ovim Pravilnikom raspisuju se odvojeno. 

(2) Iznos stipendija za svaku godinu utvrđuju se odlukom gradonačelnika, a objaviti će se u tekstu 

natječaja. 

(3) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Korčule, web stranici Grada Korčule i lokalnom 

radiju. 

 

Članak 34. 

(1) Natječaj za studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata sadržava: 

- iznos stipendija za školovanje studenata koje se odobravaju, 

- rok u kojem se podnose prijava na natječaj, 

- isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz napomenu da se neće uzimati u obzir i da će se 

odbaciti prijave koje nisu potpune ili koje budu nepravodobne, 

- kriterije za dobivanje stipendije utvrđene ovim Pravilnikom,  

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja, 

- druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja. 

(2) Natječaj za nadarene studente sadržava: 

- broj i iznos stipendija koje se odobravaju, 

- rok u kojem se podnose prijave na natječaj, 

- isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili 

nepravodobne prijave, 

- kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir prijavljenih kandidata, utvrđene Pravilnikom, 

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja, 

- druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja. 

(3) Natječaj za studente u deficitarnim zanimanjima sadržava: 

- popis deficitarnih zanimanja za Grad Korčulu, 

- broj i iznos stipendija koje se odobravaju za svako od deficitarnih zanimanja, 

- rok u kojem se podnose prijave na natječaj 

- isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili 

nepravodobne prijave 

- kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir prijavljenih kandidata, utvrđene ovim Pravilnikom, 

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja, 

- druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja. 

(4) Natječaj za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja sadržava:  

- broj i iznos stipendija koje se odobravaju, 

- rok u kojem se podnose prijave na natječaj, 

- isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili 

nepravodobne prijave, 

- kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir prijavljenih kandidata, utvrđene ovim Pravilnikom, 

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja, 



9 

 

- druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja. 

(5) Natječaj za studente koji su osobe s invaliditetom sadržava: 

- iznos stipendija koje se odobravaju, 

- rok u kojem se podnose prijave na natječaj, 

- isprave koje treba dostaviti uz prijavu, uz napomenu da će se odbaciti nepotpune ili 

nepravodobne prijave, 

- kriterije za dobivanje stipendije utvrđene ovim Pravilnikom,  

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja, 

- druge potrebne podatke od značenja za uredno provođenje natječaja. 

 

Članak 35. 

(1) Prijave na natječaj razmatra i prijedlog za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo za izbor 

kandidata za dodjelu stipendija studentima Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje gradonačelnik. 

(3) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

-   utvrđivanje pravodobnost i potpunost podnesenih prijava, 

-   utvrđivanja ispunjenja uvjeta i  kriterija propisanih natječajem i ovim Pravilnikom i 

-   sastavljanja liste reda prvenstva kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete sukladno    

    natječaju i Pravilniku. 

 (4) Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.  

(5) U svom radu Povjerenstvo primjenjuje odgovarajuće postupovne odredbe općih akata kojima je 

uređen rad radnih tijela Grada Korčule. 

(6) O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

(7) Stručne i administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo i gradonačelnika u poslovima iz 

njihove nadležnosti po ovom Pravilniku obavlja Upravni odjel. 

(8) Temeljem sastavljene liste reda prvenstva, Povjerenstvo podnosi prijedlog za dodjelu stipendija 

gradonačelniku. Prijedlogu se obavezno prilaže izvješće o provedenom postupku. 

(9) Liste reda prvenstva će biti objavljena na web stranici Grada Korčule i oglasnoj ploči. 

 

Članak 36. 

(1) U roku od osam dana od dana objave liste reda prvenstva, svaki kandidat koji je sudjelovao u 

natječaju može uložiti prigovor u pisanom obliku. 

(2) O podnesenim prigovorima odlučuje gradonačelnik i njegova odluka je konačna. 

 

Članak 37. 

Nakon isteka rokova iz članka 36. ovog Pravilnika, odnosno nakon donesenih odluka o eventualnim 

prigovorima, gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija. 

 

Članak 38. 

(1) Stipendije za studente stradalnika Domovinskog rata ili studente koji su djeca stradalnika 

Domovinskog rata dodijelit će se svim kandidatima čije su prijave potpune i pravodobne, te koji ispunjavaju 

uvjete ovog Pravilnika i natječaja. 

 (2) Stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom dodijelit će se svim kandidatima čije su 

prijave potpune i pravodobne, te koji ispunjavaju uvjete ovog Pravilnika i natječaja. 

 

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA 

 

Članak 39. 

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija, s korisnikom stipendije sklapa se ugovor o 

korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije. 

 

Članak 40. 

Ugovor o stipendiranju sadrži: 

- ime i prezime, odnosno naziv ugovornih strana, 

- OIB-e ugovornih strana, 

- naziv obrazovne ustanove, 

- naziv i godinu studija, 
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- rok isplate stipendije, 

- uvjete raskida ugovora, 

- iznos i način isplate stipendije, 

- druga prava i obveze ugovornih strana. 

 

Članak 41. 

(1) Korisnik stipendije ne može istodobno biti korisnik druge stipendije, a ukoliko uz stipendiju 

Grada Korčule naknadno ostvari pravo na drugu stipendiju, mora se pismeno očitovati o zadržavanju jedne 

stipendije. 

(2) Ako korisnik stipendije uporabi netočne podatke ili dokumente radi stjecanja prava na stipendiju 

odnosno započne primati stipendiju drugog davatelja stipendije i o tome ne izvijesti Grad Korčulu, Grad će 

jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju te zatražiti isplatu cjelokupnog iznosa do tada isplaćene 

stipendije, jednokratno.  

(3) Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga odustane od zaključivanja ugovora o stipendiranju ili 

u roku od mjesec dana od zakazanog termina za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o stipendiranju, 

onda se ugovor zaključuje sa sljedećim kandidatom ispod crte na redoslijednoj listi, uvijek zaključno do 

onog broja koliko se stipendija odobrava. 

 

Članak 42. 

Ugovor o stipendiranju sa stipendistom, za Grad Korčulu, potpisuje gradonačelnik. 

 

Članak 43. 

(1) Trajanje stipendije ugovara se za jednu akademsku godinu.  

(2) Korisnicima stipendiranja omogućiti će se nastavak isplate stipendije ukoliko najkasnije do 31. 

listopada tekuće godine dostave potvrdu o upisu u sljedeću akademsku i dokaz o najmanje 42 položena 

ECTS boda u protekloj godini nadležnom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 

(3) Korisnici stipendija za nadarene studente, uz navedenu dokumentaciju, dužni su dostaviti potvrdu 

fakulteta o prosjeku ocjena za prethodnu godinu, koji ne smije biti ispod 3.5 i najmanje ostvarenih 45 ects 

bodova, a u protivnom gube status korisnika stipendije. 

(4) Korisnici stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, uz navedenu 

dokumentaciju, dužni su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da je njihov socijalni status, temeljem 

kojeg su ostvarili pravo na stipendiju, ostao nepromijenjen. 

(5) Student koji ne priloži odgovarajuće potvrde do isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka 

gubi pravo na daljnju isplatu stipendije. 

(6) Ako korisnik stipendije u slučaju nastupa određenih okolnosti (teže bolesti i slično) ne može 

ispunjavati ugovorne obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti obavijestiti Grad 

Korčulu radi reguliranja daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju. 

(7) O okolnostima iz prethodnog stavka ovog članka i njihovoj opravdanosti odlučuje Povjerenstvo. 

(8) Ako korisnik stipendije upiše mirovanje ili izgubit status redovitog studenta i o tome ne izvijesti 

Grad Korčulu, Grad će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju te zatražiti isplatu cjelokupnog iznosa do 

tada isplaćene stipendije, jednokratno. 

(9) Korisnik stipendije koji je nezadovoljan odlukom Povjerenstva može uložiti prigovor 

gradonačelniku  u roku od osam dana od dana primitka odluke Povjerenstva. 

(10) Odluka gradonačelnika je konačna. 

(11) Korisnik stipendije dužan je o svakoj promjeni adrese i prebivališta odmah obavijestiti Grad 

Korčulu.  

(12) Stipendije se ne isplaćuju za mjesece srpanj i kolovoz. 

 

Članak 44. 

Ako korisnik stipendije prekrši bilo koju od svojih obveza preuzetih Ugovorom o stipendiranju ili 

koristi lažne podatke/isprave, gubi pravo na daljnju isplatu stipendija, te je dužan vratiti puni iznos za godinu 

u kojoj je prekršena obveza preuzeta ugovorom o stipendiranju  u proračun Grada Korčule, u roku 90 dana 

od dana obavijesti Grada Korčule.  
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Članak 45. 

 (1) Korisnik će se u cijelosti osloboditi vraćanja stipendije ako se u roku od šest mjeseci nakon 

završetka studija vrati da živi i radi na području Grada Korčule, najmanje dvije godine.  

 (2) O datumu zaposlenju korisnik treba obavijestiti Grad Korčulu. 

 

Članak 46. 

Korisnici stipendije dužni su vratiti primljeni iznos stipendije ako: 

-   se nakon završenog studija u roku od 6 mjeseci ne vrate živjeti i raditi na području Grada Korčule    

    najmanje dvije godine, 

-   bez opravdanog razloga i u roku ne dostave podatke o završetku školovanja i o zaposlenju te 

-   krše odredbe ovog Pravilnika te Ugovora o stipendiranju. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 47. 

Svi ugovori sklopljeni po odredbama Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule 

(„Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/18) provest će se po odredbama navedenog Pravilnika.  

 

Članak 48. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kreditiranju studenata s područja 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/18), osim odredbi koje se odnose na oslobađanje, 

vraćanje i mirovanje studenskih kredita, sve dok egzistiraju ugovori prema prethodno navedenom Pravilniku. 

 

Članak 49. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Korčula,  

 

                                                                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA 


