REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/17-01/2
URBROJ: 2186/026-01-17-1
Varaždinske Toplice,
2017.
Na temelju odredaba članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13, 26/13, 38/13) i članka 26. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
7/13 i 26/13), na sjednici održanoj
2017. godine, Gradsko vijeće Grada
Varaždinskih Toplica donosi
ODLUKU
o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na dodjelu stipendija, postupak
dodjele stipendija Grada Varaždinskih Toplica, sastav tijela i ovlasti na imenovanje članova
tijela za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se svake godine u Proračunu Grada
Varaždinskih Toplica.
Članak 2.
Riječi i pojmovi te pojmovni sklopovi iz ove Odluke, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Stipendije se dodjeljuju na temelju natječaja koji svojom odlukom raspisuje
gradonačelnica, a provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija uz stručnu i tehničko administrativnu pomoć Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu, točnije za razdoblje od deset mjeseci,
počevši od 01. listopada do 31. srpnja, osim ukoliko svojom odlukom prilikom raspisivanja

natječaja, gradonačelnica ne utvrdi drugačije, vodeći se planiranim proračunskim sredstvima
i drugim važnim okolnostima.
Visinu stipendije za svaku akademsku godinu određuje gradonačelnica svojom
odlukom, vodeći računa o planiranim proračunskim sredstvima i drugim važnim okolnostima.
Prilikom donošenja odluke o visini stipendija, razlikuje se iznos stipendija koji pripada
studentima koji studiraju na visokom učilištu sa sjedištem u Varaždinskoj ili Međimurskoj
županiji u odnosu na studente koji studiraju na visokom učilištu sa sjedištem izvan
Varaždinske ili Međimurske županije, i to tako da potonjima pripada viši iznos stipendije.
II.

UVJETI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA
Članak 4.

Pravo na dodjelu stipendija Grada Varaždinskih Toplica ostvaruju osobe koje su, u
skladu sa sadržajem posebnog propisa kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko
obrazovanje stekle status redovitog studenta upisom na određeno sveučilište, veleučilište ili
visoku školu, neovisno do toga jesu li upisale preddiplomski sveučilišni studij, diplomski
sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kratki specijalistički
studij, preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno bilo koji
drugi studij uređen prethodno navedenim posebnim propisom, izuzev poslijediplomskog
studija (u nastavku skraćeno: studenti).
Pravo na dodjelu stipendija Grada Varaždinskih Toplica ostvaruju studenti koji
udovoljavaju sljedećim uvjetima:
a) da su državljani Republike Hrvatske,
b) da imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica u trajanju od najmanje
pet godina prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija,
c) da nisu primatelji nijedne druge stipendije odnosno novčanog primanja izjednačenog
sa stipendijom, neovisno od toga je li isplatitelj takvog novčanog primitka tijelo s
javnim ovlastima, druga pravna ili fizička osoba,
d) da imaju status redovitog studenta na visokom učilištu sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj u skladu sa sadržajem posebnog propisa kojim se uređuje znanstvena
djelatnost i visoko obrazovanje,
e) da oni odnosno njihovi roditelji, skrbnici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinskim Toplicama na dan
podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija,
f) da prethodno nisu izgubili pravo na sudjelovanje u natječaju iz razloga navedenog u
članku 13. stavku 5. ove Odluke,
g) da su podnijeli pravovremeni, potpuni i uredni zahtjev na natječaj za dodjelu
stipendija, u skladu s odredbama ove Odluke i uvjetima natječaja.
III.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastoji se od tri člana – predsjednika i dvaju
članova koje svojom odlukom imenuje gradonačelnica prije raspisivanja svakog pojedinog

natječaja za dodjelu stipendija.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.
Sjednica se može održati ukoliko joj prisustvuju svi članovi. O radu Povjerenstva i tijeku
sjednice sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo donosi odluke većinom od ukupnog broja
članova.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija za svoj rad odgovara gradonačelnici.
Članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na dnevnicu za svoj rad propisanu općim aktom
Grada Varaždinskih Toplica o naknadi za rad radnim tijelima i povjerenstvima Gradskog
vijeća.
Stručne i administrativno - tehničke poslove za Povjerenstvo za dodjelu stipendija
obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica.
IV.

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 6.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se na temelju odluke gradonačelnice.
Natječaj se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždinskih Toplica
(www.varazdinske-toplice.hr), na oglasnoj ploči Grada, a po potrebi i putem odgovarajućih
tiskovnih i elektroničkih medija.
Članak 7.
Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:
naziv tijela koje objavljuje natječaj,
uvjete za dodjelu stipendija iz članka 4. ove Odluke,
način podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendija,
popis obaveznih priloga koji se, kao dokazi o ispunjenju pojedinih uvjeta natječaja,
prilažu zahtjevu za dodjelu stipendija,
e) rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija,
f) naziv tijela kojem se podnosi zahtjev za dodjelu stipendija,
g) rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
h) druge odredbe koje se pokažu potrebnima obzirom na svrhu natječaja.
a)
b)
c)
d)

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ne može biti kraći od osam dana
niti dulji od trideset dana od dana objave natječaja.
Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na obrascu koji se objavljuje kao dio
natječajne dokumentacije.
Pored obaveznih priloga koji se prilažu zahtjevu za dodjelu stipendije kao dokaz
pojedinih propisanih uvjeta (primjerice: preslici domovnice, osobne iskaznice, uvjerenja o
prebivalištu, potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta u aktualnoj akademskoj
godini, vlastoručno potpisane izjave o tome da student nije korisnik nijedne druge stipendije

ili novčanog primanja izjednačenog sa stipendijom, neovisno od toga je li isplatitelj takvog
novčanog primitka tijelo s javnim ovlastima, druga pravna ili fizička osoba, potvrda
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Varaždinskih Toplica o nepostojanju dugovanja,
prijedlog i sl.), natječajem je moguće odrediti da će se provjera ispunjenja određenih uvjeta
izvršiti na temelju vjerodostojnog sadržaja evidencija kojima raspolaže Grad Varaždinske
Toplice (primjerice, u pogledu ispunjenja obveza prema Gradu Varaždinskim Toplicama)
odnosno da će se prijedlogom liste kandidata iz članka 8. ove Odluke obuhvatiti i zahtjev
kandidata kojem nisu priložene sve tražene isprave ili su priložene isprave koje ne
predstavljaju prikladan dokaz pojedinog uvjeta natječaja ako je taj uvjet moguće utvrditi na
temelju stanja predmetnih evidencija.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija zadržava pravo da, isključivo za potrebe provjere
ispunjenja uvjeta za dodjelu stipendija, od podnositelja zahtjeva zatraži podnošenje na uvid
izvornika isprava koje su u preslici priložene uz zahtjev, dostavu isprava koje nisu navedene
u natječaju, odnosno da samostalno izvrši uvid u vjerodostojan sadržaj javnih registara.
Članak 8.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija u roku od osam dana od isteka roka za
podnošenje zahtjeva na natječaj za dodjelu stipendija utvrđuje listu kandidata za dodjelu
stipendija.
Lista kandidata za dodjelu stipendija obuhvaća sve podnositelje zahtjeva za dodjelu
stipendija koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendija kako su oni određeni natječajem i
odredbom članka 4. ove Odluke.
Lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na službenoj internetskoj stranici
Grada Varaždinskih Toplica (www.varazdinske-toplice.hr) te na oglasnoj ploči Grada. Dan
objave na internetskim stranicama Grada smatra se danom dostave svim zainteresiranim
osobama.
Protiv liste kandidata za dodjelu stipendija moguće je podnijeti prigovor u roku od
osam dana od dana njene objave na internetskoj stranici Grada Varaždinskih Toplica
(www.varazdinske-toplice.hr).
Pravo na podnošenje prigovora protiv liste kandidata imaju osobe koje su podnijele
zahtjev za dodjelu stipendija, a koje nisu obuhvaćene listom kandidata. Navedene osobe
imaju pravo, od Povjerenstva za dodjelu stipendija zatražiti uvid u zapisnik sa sjednice na
kojoj je izvršen pregled prijava, a sve kako bi se utvrdio razlog zbog kojeg nisu obuhvaćeni
prijedlogom liste kandidata.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za dodjelu stipendija, a o njemu odlučuje
gradonačelnica u roku od pet dana po isteku roka za zaprimanje prigovora. Gradonačelnica
je ovlaštena prigovor usvojiti kao osnovan i odobriti dodjelu stipendija, prigovor odbiti kao
neosnovan i prigovor odbaciti kao nepravovremen ili nedopušten.
Prigovor je nepravovremen ukoliko je podnesen nakon proteka roka za podnošenje
prigovora.

Prigovor je nedopušten ukoliko ga je podnijela neovlaštena osoba, osoba koja se
odrekla prava na prigovor ili ukoliko podnositelj nema pravnog interesa za ulaganje
prigovora.
Gradonačelnica o prigovoru odlučuje Odlukom o dodjeli stipendije.
Članak 9.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli
stipendija kojom utvrđuje listu kandidata, rješava o prigovorima i odlučuje o dodjeli stipendija
pojedinim podnositeljima zahtjeva – stipendistima Grada Varaždinskih Toplica.
Odluka Gradonačelnice je konačna.
Odluka o dodjeli stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Grada Varaždinskih
Toplica (www.varazdinske-toplice.hr) i na oglasnoj ploči Grada. Odluka je uredno dostavljena
svim zainteresiranim osobama danom njene objave na internetskoj stranici Grada.
Članak 10.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendija, Grad Varaždinske Toplice kao isplatitelj
stipendija i stipendisti zaključuju ugovor o korištenju stipendije u akademskoj godini na koju
se natječaj odnosi. Osim stipendista, ugovor sklapa i njegov roditelj odnosno skrbnik koji je i
jamac povrata iznosa stipendije, u slučaju nastanka obveze na povrat cjelokupnog ili
djelomičnog iznosa stipendije.
Ugovor sadrži najmanje sljedeće podatke:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ime, naziv ugovornih strana,
naziv visokog učilišta na kojem se stipendist redovito školuje,
vrijeme na koje je stipendija dodijeljena,
iznos stipendije i način isplate,
okolnosti koje dovode do gubitka prava na stipendiju,
okolnosti koje dovode do obveze povrata iznosa isplaćene stipendije
druga prava i obaveze ugovornih strana.

Obavezni prilog ugovora jest bjanko zadužnica izdana na iznos do 10.000,00 kuna, u
skladu sa sadržajem posebnih propisa. Bjanko zadužnicu izdaje roditelj ili skrbnik stipendista
koji ujedno snosi i trošak njene solemnizacije.
V.

NAČIN ISPLATE STIPENDIJA
Članak 11.

Stipendije se u pravilu isplaćuju u mjesečnim iznosima, time da je moguće u jednom
mjesecu izvršiti isplatu iznosa dužnog na ime više mjesečnih iznosa stipendija.
Stipendije se isplaćuju u korist žiro-računa koji glasi isključivo na stipendista.

Stipendist je dužan, o svakoj promjeni žiro-računa ažurno obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica.
VI.

GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU I OBVEZA POVRATA STIPENDIJA
Članak 12.

Stipendisti Grada Varaždinskih Toplica obvezni su najkasnije do 30. listopada
dostaviti uvjerenje, potvrdu ili drugu vjerodostojnu ispravu izdanu od visokog učilišta koje
pohađaju o redovnom upisu u sljedeću akademsku godinu (tj. o ostvarenju ECTS bodova za
redovan upis u narednu godinu studija) ili o završetku studija.
Članak 13.
Stipendije Grada Varaždinskih Toplica su bespovratne, ukoliko stipendist postupa u
skladu s odredbama ove Odluke i sklopljenog ugovora o dodjeli stipendija.
Iznimno, stipendist gubi pravo na stipendiju te je u obvezi izvršiti povrat primljenog
iznosa na ime stipendije ukoliko:
a) stipendist ostvari pravo na stipendiju ili s njome izjednačenog novčanog primitka iz
drugog izvora te primi isplatu te stipendije ili novčanog primitka suprotno odredbi
članka 4. stavak 2. alineja c) ove Odluke;
b) stipendist samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija dodijeljena;
c) stipendist ne završi uspješno akademsku godinu za koju je primio stipendiju tj. ukoliko
ne izvrši redovan upis u narednu akademsku godinu niti završi studij ako je stipendiju
primio na posljednjoj akademskoj godini svojeg školovanja u roku navedenome u
članku 12. ove Odluke;
d) se naknadno utvrdi da je stipendist ostvario stipendiju na temelju neistinitih podataka
koji su takve naravi da spriječili dodjelu stipendije da su bili poznati u vrijeme
donošenja odluke iz članka 10. ove Odluke;
e) stipendist tijekom akademske godine odjavi prebivalište s područja Grada
Varaždinskih Toplica.
Okolnosti navedene u prethodnom stavku, alineje a) – e) predstavljaju raskidni uvjet
ugovora iz članka 10. ove Odluke. U slučaju nastupa raskidnog uvjeta, prestaju učinci
ugovora te je svaka ugovorna strana dužna izvršiti povrat primljenog, u skladu s općim
odredbama obveznog prava. Kao sredstvo osiguranja i naplate povrata primljenog iznosa
stipendije, odnosno naplate naknade štete s osnova nastupa raskidnog uvjeta koristi se
zadužnica izdana po roditelju ili skrbniku stipendista.
Iznimno, okolnosti navedene u stavku 2. alineja c) neće predstavljati raskidni uvjet
ugovora, niti će stipendist biti u obvezi izvršiti povrat primljenog iznosa stipendije ukoliko iz
opravdanih razloga (bolest, trudnoća i sl.) nije bio objektivno u mogućnosti uspješno završiti
akademsku godinu ili upisati narednu akademsku godinu redovitim putem.

Ukoliko stipendist jednom, prema sadržaju odredbe ovog ugovornog članka, izgubi
pravo na stipendije, on više nema prava sudjelovati u natječaju za dodjelu stipendija Grada
Varaždinskih Toplica.
VII.

PROVEDBA ODLUKE
Članak 14.

Provedba odredaba ove Odluke, u dijelu u kojem ista nije isključivo pridržana za
Povjerenstvo za dodjelu stipendija, nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada
Varaždinskih Toplica.
VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendijama Grada
Varaždinskih Toplica objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj: 61/13.,
48/14. i 44/15.
Članak 16.
Ova će Odluka biti objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na
snagu stupa osmi dan od dana objave.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec

