REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADONAČELNIK
KLASA: 604-01/15-01/0002
URBROJ: 2134/01-1/1-15-1
Kaštel Sućurac, 9. rujna 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 58. Statuta Grada Kaštela,
gradonačelnik Grada Kaštela dana
rujna 2015. godine, donosi
PRAVILNIK
o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđuju se
opći uvjeti, postupak i mjerila dodjele stipendije Grada Kaštela te prava i obveze korisnika stipendija.
Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Grada Kaštela (u daljem tekstu: Stipendija).
Članak 3.
Sredstva za Stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Kaštela u razdjelu Upravnog odjela za
društvene djelatnosti i opće poslove.
Članak 4.
U kategoriji učeničkih i studentskih stipendija Grada Kaštela dodjeljuju se dvije vrste stipendija:
1. stipendije za uspjeh u školi/na fakultetu,
2. stipendije prema socijalnom statusu.
Učenik ili student može podnijeti prijavu za obje kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo
na dodjelu samo jedne stipendije.
Članak 5.
Broj i iznos stipendija utvrdit će svake godine gradonačelnik Grada Kaštela odlukom za svaku
od kategorija stipendija iz članka 4. ovog Pravilnika.
Članak 6.
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Grada Kaštela ne mogu istovremeno primati i druge
stipendije, što dokazuju izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

Članak 7.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i mjerila propisanih ovim Pravilnikom.
Članak 8.
Od ukupnog broja stipendija namjenjenih učenicima, najmanje 75 % stipendija odobrit će se
učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole.
Od ukupnog broja stipendija namjenjenih studentima, najmanje 80 % stipendija odobriti će se
studentima druge i viših godina studija.
Članak 9.
U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi/fakultetu ima isti broj bodova,
prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim
prilikama u obitelji kandidata (potvrda porezne uprave o visini dohotka, broj članova obitelji i dr.).
U slučaju da više kandidata za stipendije prema socijalnom statusu ima isti broj bodova,
prednost ima kandidat koji je ostvario bolji uspjeh u školi/fakultetu.
II TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJE
Članak 10.
O dodjeli stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela (u nastavku
teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima četiri člana i predsjednika.
Članove Povjerenstva i predsjednika imenuje gradonačelnik Grada Kaštela na prijedlog
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove. Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se
na četiri godine, a mogu biti razriješeni i prije isteka vremena.
Članak 11.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju
njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika kojeg iz reda svojih članova bira Povjerenstvo.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. Odluke Povjerenstva potpisuje
predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 12.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara gradonačelniku Grada Kaštela.
Članak 13.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za društvene
djelatnosti i opće poslove.
III POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 14.
Stipendije Grada Kaštela dodjeljuju se temeljem objavljenog natječaja kojeg raspisuje
Gradonačelnik Grada Kaštela, na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove.
Natječaj provodi i rezultate utvrđuje Povjerenstvo.
Obavijest o objavljivanju Natječaja bit će objavljen u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a
cjelokupan tekst Natječaja na web stranici Grada Kaštela i Oglasnoj ploči Grada Kaštela.

Članak 15.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- vrijeme trajanja natječaja,
- naziv tijela kojem se podnose prijave,
- opće uvjete i mjerila za dodjelu stipendije,
- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija,
- vrijeme trajanja stipendije,
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
- iznos i broj stipendija, posebno za učenike i posebno za studente,
- prava i obveze stipendista,
- druge uvjete.
1. STIPENDIJE ZA USPJEH U ŠKOLI
A) za učenike:
Članak 16.
Pravo na dodjelu Stipendije imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redoviti učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole,
- da učenici imaju prebivalište na području Grada Kaštela najmanje 3 godine,
- da imaju prosjek ocjena najmanje 4,5
- da su državljani Republike Hrvatske.
Članak 17.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
- uspjeh u školovanju,
- postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.
Članak 18.
Način bodovanja kandidata za učeničke stipendije za uspjeh u školi:
a) Uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina školovanja.
Srednja ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje broj bodova.
b) Učenici koji su u dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili
državnom natjecanju iz disciplina vezanih za nastavni plan i program utvrđen od Agencije za odgoj i
obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili
međunarodnom natjecanju, ostvarit će dodatne bodove:
- na županijskom natjecanju: prvo mjesto - 2 boda,
drugo mjesto - 1,5 bod,
treće mjesto - 1 bod.
- na državnom natjecanju: prvo mjesto - 3 boda,
drugo mjesto - 2,5 boda,
treće mjesto - 2 boda.
- na međunarodnom natjecanju: prvo mjesto - 3,5 boda,
drugo mjesto - 3 boda,
treće mjesto - 2,5 boda.
c) usporedno pohađanje dviju srednjih škola - 2,0 boda.

B) za studente:
Članak 19.
Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i
studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom zadnje dvije godine srednjoškolskog
obrazovanja ostvarili prosjek od najmanje 4,50 i nalaze se od 1. do 5. mjesta, ili među 10 % najbolje
plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata. Pozicija na konačnoj listi upisanih
studenata određuje i poziciju na rang listi dobitnika stipendija za prvu godinu studija, pod uvjetom
ostvarenog prosjeka ocjena od 4,50 za stipendije po uspjehu i ostvarenog jednakog broja bodova.
- redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog; prve i druge godine diplomskog
studija; druge, treće, četvrte i pete godine integriranog studija koji su u prethodne dvije godine
ostvarili minimalno po 50 ECTS bodova,
- da imaju prebivalište na području Grada Kaštela najmanje 3 godine prije podnošenja prijave,
- da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0
- da nisu apsolventi,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 26 godina.
Članak 20.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
- uspjeh tijekom posljednje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja i postignuto mjesto na rang listi
upisanih studenata za studente prve godine preddiplomskog/integriranog studija,
- uspjeh na prvoj godini studija za studente druge godine studija,
- uspjeh tijekom posljednje dvije godine studija za studente viših godina studija,
- umjetnički, stručni ili znanstveni rad tijekom studija.
Članak 21.
Način bodovanja kandidata za studentske stipendije i broj bodova za uspjeh u studiranju:
a) uspjeh u studiranju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina studiranja,
osim za studente druge godine studija. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje i broj bodova.
Uspjeh u studiranju za studente druge godine studija utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prve
godine studija. Srednja ocjena pomnožena s brojem 3 određuje broj bodova.
b) za umjetnički, stručni ili znanstveni rad objavljen u recenziranoj domaćoj znanstvenoj ili stručnoj
publikaciji kandidat ostvaruje 1,0 bod,
c) za umjetnički, stručni ili znanstveni rad objavljen u recenziranoj inozemnoj znanstvenoj ili stručnoj
publikaciji kandidat ostvaruje 2,0 boda,
d) za nagradu na domaćem natjecanju kandidat ostvaruje 1,0 bod,
e) za nagradu na međunarodnom natjecanju kandidat ostvaruje 3,0 boda,
f) za usporedno pohađanje 2 fakulteta kandidat ostvaruje 2 boda
Bodovi koje studenti ostvaruju prema ovom članku, zbrajaju se.
STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU
Članak 22.
Pravo na dodjelu Stipendije imaju učenici ili studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redoviti učenici srednje škole, odnosno redoviti studenti,
- da imaju prebivalište na području Grada Kaštela najmanje 3 godine,
- da učenici imaju prosjek ocjena najmanje 4,0
- da studenti imaju prosjek ocjena najmanje 3,5
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 26 godina.

Članak 23.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
- socijalni status učenika, odnosno studenta
- uspjeh u školovanju
Članak 24.
Način bodovanja kandidata za stipendiju i broj bodova prema socijalnom statusu:
a) uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina školovanja,
osim za studente druge godine studija. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje i broj bodova.
Uspjeh u školovanju za studente druge godine studija utvrđuje se na osnovi prosjeka ocjena iz prve
godine studija. Srednja ocjena pomnožena s brojem 3 određuje broj bodova.
b) učenici/studenti iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje
ostvaruju 9 bodova,
c) učenici/studenti iz obitelji koje su korisnici jednokratnih pomoći ostvaruju 6 bodova
d) učenici/studenti ili njihovi roditelji kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama 7 bodova,
e) učenici/studenti iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom ostvaruju 5 bodova,
f) učenici/studenti iz obitelji sa četvero i više djece ostvaruju 3 boda,
g) ako prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna kandidat ostvaruje 3 boda,
h) ako prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna kandidat ostvaruje 2 boda.
Kandidatu koji dobije bodove prema točki b) ne pripadaju bodovi po ostalim kriterijima, osim
prema prihodu po članu obitelji, prema točkama g) i h).
Bodovi dobiveni po točkama c) do h) se zbrajaju.
Socijalni status iz točke b) do e) dokazuje se isključivo potvrdom Centra za socijalnu skrb.
IV

OBJAVA REZULTATA

Članak 25.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Kaštela i
na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja
liste na službenoj web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik koji svojom odlukom utvrđuje konačnu Bodovnu listu.
Odluka o prigovoru je konačna.
V

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Članak 26.
Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik Grada Kaštela može donijeti odluku o dodjeli
jednokratnih novčanih pomoći darovitim učenicima i studentima za školovanje i usavršavanje u zemlji i
inozemstvu.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik će utvrditi prava i obveze primatelja te iznos
pomoći.
VI

UGOVOR O STIPENDIRANJU

Članak 27.
Grad Kaštela sklapa ugovor o stipendiranju sa kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju.
Ugovor o stipendiranju potpisuje gradonačelnik Grada Kaštela ili osoba koju on ovlasti i
stipendist. Ako je stipendist maloljetna osoba ugovor potpisuje roditelj odnosno skrbnik.

Članak 28.
Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:
- ugovorne strane, njihove zastupnike i adrese,
- naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija te razred ili godina studiranja,
- iznos stipendije,
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
- način uplate stipendija,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora od strane stipendista,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 29.
Korisnik stipendije vratit će stipendiju ako:
- bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu studija za koju se stipendira,
- ako je istovremeno primao i drugu stipendiju.
Odluku o povratu stipendije donosi Gradonačelnik Grada Kaštela na prijedlog Povjerenstva.
VII

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način na koji se donosi i sam Pravilnik.

Članak 31.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih
stipendija Klasa: 604-01/14-01/0001, Urbroj: 2134/01-1/1-14-1, donesen 16. rujna 2014. godine.
Članak 32.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada
Kaštela.

GRADONAČELNIK:
mr.oec. Ivan Udovičić

