
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te čl. 44. Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine 
Muć” broj 03/13 i 05/13) Općinski načelnik Općine Muć, Filip Stupalo, dana 11. rujna 2019. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 
o stipendiranju studenata s područja Općine Muć 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti za stjecanje prava, kriteriji i postupak za dodjelu studentskih stipendija 
Općine Muć. 

Članak 2. 

Stipendije redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Muć dodjeljuju se s namjerom pružanja 
novčane nagrade za podmirenje troškova vezanih uz školovanje, čime se potiče, motivira i omogućuje studentima s 
područja Općine Muć uspješno stjecanje fakultetskog obrazovanja.  
 

Članak 3. 

Stipendiju iz Proračuna Općine Muć ne mogu primati studenti koji istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog 
izvora (županijskog, državnog Proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti koju će stipendiju 
primati što dokazuju pisanom izjavom.  

Članak 4. 

Novčana sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Muć. 
Općinski načelnik svojom Odlukom utvrdit će za svaku akademsku godinu broj i visinu stipendija, ovisno o planiranim 
sredstvima u Proračunu Općine Muć. 
 
II. POSTUPAK 

Članak 5. 

Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem natječaja i to za 10 (deset) mjeseci akademske 
godine. 

Članak 6. 

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Općinski načelnik.   
 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Muć i službenoj web stranici Općine Muć (obavijest o Natječaju 
može se objaviti u sredstvima javnog priopćavanja/dnevnog tiska) 
 

Članak 7. 
Natječaj sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj, 
- vrijeme trajanja natječaja/rok za podnošenje prijave, 
- naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose, 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, 
- popis dokumenata i dokaza o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija koje je obavezno priložiti uz prijavu na 

natječaj, 
- ostale podatke značajne za provođenje natječajnog postupka. 

 
Članak 8. 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti nakon objave natječaja su slijedeći: 

- prijava za dodjelu stipendija, 
- potvrda o prebivalištu studenta i njegovih roditelja (kopija osobnih iskaznica) 
- preslika domovnice, 
- izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi, 
- uvjerenje o redovitom upisu u višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište s naznakom smjera ili studijske grupe, 
- uvjerenje fakulteta o položenim ispitima i preslika stranice indeksa protekle akademske godine za studente 

odnosno preslika svjedodžbi svih godina  srednjoškolskog obrazovanja za učenike, 
- dokaz o postignućima na ostvarenim priznanjima iz područja  upisanog studija i dokaz o sudjelovanju u 

znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanim za studij. 
 

Članak 9. 

Studenti koji ne žive s roditeljima, a roditelji nemaju prebivalište na području Općine Muć, mogu sudjelovati na 
natječaju ako žive na području Općine Muć i imaju prebivalište na području Općine Muć najmanje dvije godine prije 
podnošenja prijave na natječaj te ispunjavaju ostale uvjete. 

 
Članak 10. 

Postupak provedbe natječaja obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Muć. 
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.  
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 



Mandat članova Povjerenstva traje do kraja mandata Općinskog načelnika. 
Članovima Povjerenstva mandat može prestati i ranije na osobni zahtjev ili na prijedlog ostalih članova 

Povjerenstva odnosno općinskog načelnika. 
Odluku o razrješenju člana Povjerenstva donosi Općinski načelnik. 

 
Članak 11. 

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste kandidata 
koji ispunjavaju uvjete. 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na Internet stranici Općine Muć te oglasnoj ploči 
Općine u roku do 8 dana od dana objave iste. 

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu 
Općinskom načelniku Općine Muć. 

Općinski načelnik dužan je riješiti prigovor u roku od 8 dana prijema istog. 
Odluka o prigovoru je konačna te se prosljeđuje Povjerenstvu. 

 
Članak 12. 

Nakon isteka rokova iz članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje 
Općinskom načelniku koji donosi Odluku o dodjeli stipendija. 

Odluka Općinskog načelnika o dodjeli stipendija je konačna. 
 
III. UVJETI I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJA   

 
Članak 13. 

Stipendija se ostvaruje kao nagrada na temelju dosadašnjih uspjeha i natprosječnih rezultata u obrazovanju, a 
time Općina Muć želi poticati najbolje i najuspješnije  studente te ih potaknuti na daljnji razvoj i unapređenje svojih vješt ina 
za dobrobit Općine Muć. 

Članak 14 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima : 

- da su državljani Republike Hrvatske 
- da imaju prijavljeno prebivalište u Općini Muć neprekidno dvije godine prije dana objave Javnog natječaja; 
- da su redoviti studenti javnih studija u RH, 
- da nisu studenti privatnih visokih učilišta 
- da se ne obrazuju uz rad, 
- da nisu apsolventi, 
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza; 
- da nisu studenti razlikovne godine studija; 
- da nisu stariji od 26 godina 
- da nisu ponavljali godinu studija, 
- da im je prosječna ocjena svih razreda srednje škole najmanje 4,50   
- da im je prosjek ocjena najmanje 3,50 za prethodnu godinu (uz ostvarena minimalno 50 ECTS boda u prethodnoj 

godini) 
- da nisu korisnici drugih stipendija 
- da su izmirene sve obveze prema Općini Muć  

  
Članak 15. 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su: 

1. uspjeh u školovanju      
2. stručni i znanstveni radovi,nagrade i priznanja tijekom studija 
3. godina studiranja 

                   
1. USPJEH U ŠKOLOVANJU 

a) studenti prve godine studija - prosječna ocjene svih razreda srednje škole  

prosječna ocjena                broj bodova  

4,50 – 4,80                         40  

4,81 – 5,00                         50  

 
b) studenti viših godina studija - prosječna ocjena prethodne godine studija  

prosječna ocjena                broj bodova  

3,50 – 3,80                         35          

3,81 – 4,00                         40  

4,01 – 4,20                         45  

4,21 – 4,40                         50  

4,41 – 4,60                         55  

4,61 – 4,80                         60  

4,81 – 4,90                         65  

4,91 – 5,00                         70  



2. STRUČNI I ZNANSTVENI RADOVI, NAGRADE I PRIZNANJA tijekom studija 

- stručni i znanstveni rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji                                                                                 3 boda 

- stručni i znanstveni rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji                                                                           5 bodova 

- sudjelovanje na stručnim istraživanjima i projektima u zemlji                                                                                      2 boda           

- sudjelovanje na stručnim istraživanjima i projektima u inozemstvu                                                                             3 boda  

- druge odgovarajuće nagrade i priznanja                                                                                       3 boda 

- nagrada rektora ili dekana                                                                                                                                            3 boda 

 
3.GODINA STUDIRANJA  

godina studiranja                broj bodova 

1. godina                            10   

2. godina                            15   

3. godina                            20   

4. godina                            25   

5. godina                            30   

 
Članak 16. 

Ako dva ili više kandidata ima jednaki broj bodova utvrđen po kriterijima iz članka 15. ove Odluke, prednost će se 
dati kandidatu koji ima više bodova na temelju uspjeha u školovanju, odnosno većeg prosjeka uspjeha na dvije ili više 
decimala. 
 
IV. UGOVORNE OBVEZE 

Članak 17. 

Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendija, Općinski načelnik Općine Muć i stipendist, potpisuju Ugovor o 
korištenju stipendije kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
 
Ugovor o korištenju stipendije sadrži: 

- ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv studija za koji je stipendija odobrena, 
- visinu stipendije i način plaćanja, 
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje, 
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju isplatu, 
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja uvjeta iz ugovora, 
- druga prava i obveze ugovornih strana. 

 
Članak 18. 

Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju: 

- ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili   
- nepotpunih podataka, 
- ako samovoljno prekine školovanje, odnosno studij za koji mu je stipendija  
- dodijeljena, o čemu je obavezan obavijesti općinu Muć, 
- ako započne primati stipendiju iz drugih izvora, 
- ako studentu ili njegovim roditeljima prebivalište nije više na području  
- općine muć, 
- ako je student pravomoćno osuđen za kazneno djelo. 

 
U slučaju nastanka jednog od razloga navedenog u stavku 1. ovog članka, korisnik stipendije, dužan je vratiti 

cjelokupni iznos primljenih stipendija u roku od tri mjeseca od nastanka jednog od razloga za vraćanje stipendija. 
Odluku o prestanku prava na stipendiju donosi Općinski načelnik. 

 
Ukoliko se nakon Odluke o dodjeli stipendije studentima utvrdi da netko od utvrđenih korisnika stipendije Općine 

prima i neku drugu stipendiju ili izgubi pravo na stipendiju, stipendija Općine može se dodijelit odlukom Općinskog 
načelnika prvom sljedećem  studentu s bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije. 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Donošenjem ovog Pravilnika prestaju odredbe Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. 
glasnik općine Muć broj 8/14) te Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Sl. glasnik 
općine Muć broj 8/18). Za provedbu ovog Pravilnika zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 
 

Članak 20. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Muć“. 

 

KLASA:    022-05/19-01/35                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2180/02-02-19-1                                                                                                                           Filip Stupalo 
Donji Muć: 11. rujna 2019. godine 



 


