PRIJEDLOG ODLUKE !
Na temelju članka 32. Statuta Općine Selca («Službeni glasnikOpćine Selca» br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj ___sjednici održanoj dana ____________ 2014. g.
donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na
području općine Selca
Članak 1.
Ovom Odukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način i postupak za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Selca.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.
Članak 2.
Općina Selca, radi podizanja razine obrazovanja građana sa svoga područja te radi
potpore i poticanja na daljnje školovanje izrazito dobrih učenika i studenata,
odnosno učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili
visoke rezultate i/ili su slabijeg imovinskog i materijalnog statusa te radi poticanja
učenika i studenata na školovanje za deficitarna zanimanja, dodjeljuje stipendije u
skladu s ovom Odlukom.
Članak 3.
Stipendiju može dobiti učenik srednje škole i student, državljanin Republike
Hrvatske s prebivalištem na području Općine Selca, koji se redovito školuje u
Republici Hrvatskoj, odnosno bilo kojoj drugoj zemlji članici EU te ne ostvaruje
stipendiju iz drugih izvora.
Članak 4.
Uz opće uvjete iz članka 2. ove Odluke, pravo na stipendiju se ostvaruje temeljem:
- mjerila uspješnosti,
- socijalnih mjerila uz uvažavanje uspjeha u školovanju,
- deficitarnosti zanimanja.
Načelnik će posebnim Pravilnikom utvrditi kriterije i postupak za dodjelu stipendija
te urediti druga pitanja za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva za stipendiranje učenika i studenata osiguravaju se u Proračunu Općine
Selca za tekuću godinu, a mogu se osigurati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 6.
Načelnik donosi Zaključak o objavi natječaja za dodjelu stipendija.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na oglasnim pločama i na web stranici Općine
Selca.

Tekst natječaja sadrži:broj stipendija, visinu stipendija, uvjete za dodjelu stipendija,
dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.
Članak 7.
Prijave na natječaj podnose se Jedinstvenom Upravnom odjelu (dalje: JUO).
Odjel na temelju podnijetih prijava sastavlja odvojene liste kandidata koji
zadovoljavaju uvjetima natječaja i dostavlja ih Povjerenstvu za dodjelu stipendija
učenicima i studentima.
Povjerenstvo čini predsjednik i dva člana koje imenuje načelnik na vrijeme od četiri
godine.
Povjerenstvo sastavlja konačnu listu i dostavlja je Općinskom načelniku s
prijedlogom zaključka.
Općinski načelnik donosi konačnu odluku o dodjeli stipendija.
Članak 8.
Korisnik stipendije koji tijekom godine prekine obrazovanje, ili izgubi status učenika
ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti JUO Općine Selca.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.
Ako korisnik stipendije iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti JUO o prekidu
obrazovanja odnosno gubitka statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog
članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon tog prekida.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu
stipendiranja učenika i studenata na području Općine Selca .
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ Općine Selca.
Klasa:
Urbroj:
Selca, ___ prosinca 2014. g.
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