OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

Predmet:

IZVJEŠĆE O ODABIRU PRISTIGLIH PRIJAVA ZA REDOVNE I JEDNOKRATNE
STIPENDIJE STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

Na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Sveti Martin na Muri od 14. siječnja 2015.
godine i Pravilnika o stipendiranju Općine Sveti Martin na Muri, raspisan je
a) Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2015. godinu na
preddiplomskim i diplomskim studijima (osim 1. godine) i
b) Natječaj za dodjelu jednokratnih stipendija u 2015. godini za studente preddiplomskih,
diplomskih studija i poslijediplomskih studija (osim 1. godine).
Natječaj je objavljen 16. siječnja 2015. na oglasnoj ploči Općine, Internet stranicama Općine
te u tjednom tisku Međimurske novine, a otvoren je bio 20 radnih dana, zaključno s datumom
12. veljače 2015. godine u 15.00 sati.
Do zaključnog datuma zaprimljeno je 15 zamolbi za redovne stipendije i 3 zamolbe za
jednokratne stipendije studentima. Sve su zamolbe pravovremeno urudžbirane i klasificirane.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sv. Martina na Muri u sastavu:
1. Petra Novinščak
2. Dražen Crnčec
3. Anica Brezovački
4. Sanja Hadela - izostala
5. Martin Srša - izostao
sastalo se 16. veljače 2015. godine, pregledalo svu pristiglu dokumentaciju i zaključilo:
1.
Od 15 zamolbi za redovne stipendije, 15 je pravovremenih i valjanih s potpunom
dokumentacijom. Od 3 zamolbe za jednokratne stipendije sve su valjane.
2.
Prema kriterijima i bodovnoj ljestvici Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata Općine
Sveti Martin na Muri napravljena je Privremena bodovna lista studenta (Prilog 1) za dodjelu
redovnih stipendija i bodovna lista studenata (Prilog 2) za dodjelu jednokratne stipendije.
3.
S obzirom na broj pristiglih valjanih zamolbi i financijskih mogućnosti Proračuna Općine
Povjerenstvo za stipendije predlaže da Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri daje
suglasnost za:
a) 15 redovnih stipendija (svi podnositelji) - za razdoblje od 10 mjeseci (siječanjlipanj; rujan-prosinac) prema mjesečnim iznosima: 300,00 kn (Čakovec,
Varaždin), 400,00 kn (ostatak Hrvatske), 500,00 kn (inozemstvo).
b) 3 jednokratne stipendije za redovne studente u iznosu od 1000,00 kn po studentu.

4.

Ukupan iznos redovnih stipendija i jednokratnih pomoći iznosi 63.000,00 kn za 2015.
godinu. Sredstva se osiguravaju iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri.
5.
Studenti imaju pravo pisanog prigovora na utvrđenu Privremenu bodovnu listu u roku 8 dana
od dana objave. O prigovoru rješava Općinski načelnik u roku 8 dana.
6.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija traži suglasnost Općinskog vijeća o predloženom broju i
visini redovnih stipendija i jednokratnih pomoći nakon razdoblja predviđenog za žalbe
7.
Nakon dobivene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri formira se
konačna bodovna lista, objavljuje na oglasnoj ploči te internet stranicama Općine, a svi
kandidati s kojima treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija
U Svetom Martinu na Muri, 16. veljače 2015.

