Na temelju članka 29. Statuta Općine Lanišće (Službene novine Općine
Lanišće broj 6/09),Općinsko vijeće Općine Lanišće, na sjednici održanoj 31. kolovoza
2012. godine donosi

P R A V I L N I K
O KRITERIJIMA ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA OBRAZOVANJE U ŠKOLSKOJ 2012./2013. GODINI
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina i kriteriji za dodjelu stipendija u
školskoj 2012./2013. godini, te uređuju ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
U školskoj 2012./2013. godini dodijeliti će se stipendije učenicima srednjih
škola i studentima koji podnesu zahtjev Općini Lanišće i udovolje uvjetima ovog
Pravilnika.

Članak 3.
Visina stipendije za učenike iznosit će 300,00 kuna mjesečno.
Visina stipendije za studente iznosit će 500,00 kuna mjesečno.

Članak 4.
Tijekom školske godine 2012./201. stipendija se isplaćuje deset mjeseci i to od
1. rujna do 30. lipnja naredne godine.
Isplata se vrši preko štednih knjižica ili tekućeg računa jedne od poslovnih
banaka i to do 15. u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 5.
Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti koji zajedno sa roditeljima ili
starateljima imaju prebivalište na području Općine Lanišće u posljednjih deset godina,
koji su za vrijeme obrazovanja smješteni u domovima ili su podstanari izvan mjesta
stanovanja roditelja i svi učenici koji se školuju van matične općine.
Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti
korisnici stipendije po ovom Pravilniku.
Članak 6.
Stipendist je obavezan redovito izvršavati obveze obrazovnog programa, te
stipenditoru dostaviti potvrdu o upisu u naredni razred u propisanom roku.
U slučaju ponavljanja godine obrazovanja stipendija miruje.
Ako stipendista izgubi godinu i odmah nakon toga nastavi obrazovanje,
stipendiranje će se nastaviti nakon što stipendista uspješno završi izgubljenu i upiše se
u narednu godinu.
Stipendista ne smije više od jedanput u tijeku obrazovanja izgubiti godinu. U
tom slučaju prestaje mu pravo na daljnju stipendiju.
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Članak 7.
Molbe za stipendiju podnose se na propisanom obrascu kojeg izdaje
Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće, od 03.09. do 15.10.2012. godine za
učenike i studente.
Uz molbe prilaže:
a) uvjerenje o prebivalištu učenika
b) uvjerenje o prebivalištu roditelja ili staratelja
c) fotokopiju zadnje svjedodžbe
d) uvjerenje o upisu
e) izjava da molitelj ne prima stipendiju po drugoj osnovi.
Molbu za dodjelu stipendije rješava Komisija od 3 člana, koju imenuje
Općinsko vijeće, na osnovi kriterija utvrđenim ovim Pravilnikom, posebnim
rješenjem.
Članak 8.
Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od
prijema rješenja, Općinskom načelniku Općine Lanišće.

Članak 9.
Prava i obveze između Općine Lanišće (stipenditora) i stipendista (korisnika
stipendije) utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 602-01/12-01/02
Urbroj: 2106/02-01-12-1
Lanišće, 31. kolovoza 2012.
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