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Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 

1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst) i članka 34. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Sl. gl. Grada 
Čakovca 10/09, 2/13, 4/15, 1/18, 2/18 - proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 
13. sjednici održanoj 11. srpnja 2019., donijelo je sljedeću   

 

O D L U K U  
o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, način i postupak i mjerila poticanja 

visokoškolskog obrazovanja za studente koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, 
zaključivanje ugovora, isplata, prestanak i nastavljanje prava na novčane potpore, obveza 
vraćanja, te ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika novčanih potpora s 
područja Grada Čakovca koji se školuju na sveučilišnim i stručnim studijima odnosno 
preddiplomskim studijima, diplomskim studijima i integriranim studijima  u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu. 

Studentom  u smislu ove Odluke smatra se osoba koja pohađa redoviti studij, utvrđen 
statutom ustanove iz stavka 1. ovog članka. 

Izrazi koji se koriste u Ovoj Odluci za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se 
na muške i na ženske osobe. 

 
Članak 2. 

  
Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje studenata kroz tri modela novčanih 
potpora: 
 

1. Stipendija - bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih 
zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske 
komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke 
komore Međimurske županije. 

2. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima  na svim ostalim 
studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu 
propisane ovom Odlukom.  

3. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama -  
namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih 
društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje. 

 
Vrsta i način dodjele navedenih potpora ovisi o utvrđenim Preporukama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje - podružnica Čakovec te utvrđenim potrebama, Hrvatske 
gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke 
komore Međimurske županije. Vrsta i način dodjele utvrđuju se za svaku kalendarsku 
godinu. 

Sredstva za poticanje visokoškolskog obrazovanja osiguravaju se u Proračunu Grada 
Čakovca te preko zajedničkih ugovora s trgovačkim društvima.  

Broj studenata koji ostvaruju pravo na novčane potpore, kao i financijske iznose 
mjesečnih potpora za svaku kalendarsku godinu, na prijedlog Komisije za novčane potpore 
za poticanje visokoškolskog obrazovanja, utvrđuje gradonačelnik Grada Čakovca, sukladno 
sredstvima predviđenim u Proračunu Grada Čakovca za tu kalendarsku godinu. 
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Članak 3. 
 

Pravo na novčana sredstva namijenjena poticanju visokoškolskog obrazovanja imaju 
studenti preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija koji ispunjavanju sljedeće uvjete: 

 
1. imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca,  
2. jedan roditelj ili skrbnik ima prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca, 
3. prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i završni 

ispit (ili državna matura) iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu 
preddiplomskog studija ili integriranog studija), 

4. prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako 
upisuju više godine studija) preddiplomskog studija ili integriranog studija, 

5. završeni preddiplomski studij, s prosjekom ocjena svih položenih ispita tijekom 
preddiplomskog studija od najmanje 3,50 (ako upisuju diplomski studij), 

6. završena prva godina diplomskog studija, s prosjekom ocjena svih položenih 
ispita tijekom prve godine diplomskog studija od najmanje 3,50. (ako upisuju 
drugu godinu diplomskog studija) 

7. redovno upisuje semestre (ako se na natječaj javlja student viših godina studija) 
8. nije imao ili nema obvezu povrata stipendije (ako su iskoristili pravo na dodjelu 

novčanih potpora za preddiplomski studij) 
 

Pravo sudjelovanja na natječaju ostvaruju i studenti koji su bili korisnici stipendije ili 
novčane potpore za preddiplomski studij a upisuju diplomski studij a zadovoljavaju odredbe 
ovoga članka.  

 
Članak 4. 

 
Pravo na novčana sredstva namijenjena za poticanje visokoškolskog obrazovanja ne 

mogu ostvariti studenti koji: 
 
1. upisuju razlikovnu godinu ili ponavljaju godinu studija 
2. tijekom trajanja studija promijene prebivalište na način da se odsele izvan 

administrativnog područja Grada Čakovca 
3. tijekom trajanja studija roditelj ili skrbnik promijeni prebivalište na način da se 

odseli izvan administrativnog područja Grada Čakovca  
  

Članak 5. 
 
Novčane potpore za preddiplomske, integrirane i diplomske studije dodjeljuju se po 

dvije osnove: 
1. uspjeha u srednjoj školi ili studiju i rezultatima na učeničkim natjecanjima za 

studente prve godine 
2. socijalno imovinskog statusa  
 
Studenti koji nakon preddiplomskog studija nastavljaju školovanje na diplomskom 

studiju, a zadovoljavaju uvjete iz članka 24. i 25. nemaju obvezu javljanja na natječaj za 
dodjelu novčanih potpora za diplomski studij. 

Sredstva za novčane potpore preddiplomskog studija i diplomskog studija osiguravaju 
se s  pozicije u Proračunu Grada Čakovca -  Obrazovanja, Stipendije. 

 
Članak 6. 

 
Iznos novčane naknade utvrđuje se posebnom odlukom za svaku kalendarsku 

godinu, ovisno o novčanim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca.  
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Iznos novčane potpore utvrđen u kalendarskoj godini kad je potpisan Ugovor o 
novčanoj potpori namijenjenoj poticanju visokoškolskog obrazovanja odnosi se na cijelo 
vrijeme trajanja Ugovora te se ne može mijenjati bez suglasnosti svih ugovornih strana. 

Iznosi novčanih potpora utvrđuju se isključivo na osnovi prostorne udaljenosti mjesta 
studiranja od Grada Čakovca. 

 
Članak 7. 

 
 O ostvarivanju prava na novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja 
namijenjene poticanju visokoškolskog obrazovanja odlučuje Komisija za novčane potpore za 
poticanje visokoškolskog obrazovanja. 
 Komisija za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja ima 5 članova, 
uključujući i predsjednika. 
 Predsjednika i članove Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog 
obrazovanja utvrđuje gradonačelnik Grada Čakovca. 
 Mandat predsjednika i članova Komisije za novčane potpore za poticanje 
visokoškolskog obrazovanja traje 4 godine.  
 Gradonačelnik Grada Čakovca može promijeniti predsjednika ili člana komisije bilo 
kad u tijeku trajanja mandata, bez posebnog obrazloženja. 
Ukoliko predsjednik ili član Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog 
obrazovanja da ostavku na obavljanje dužnosti predsjednika ili člana Komisije za novčane 
potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja tijekom trajanja mandata, gradonačelnik 
imenuje novog predsjednika ili člana, čiji mandat traje do kraja mandata svih ostalih članova 
Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja. 

Članovi Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja može 
biti svaki građanin Grada Čakovca, čiji je profesionalni ili privatni rad neposredno ili posredno 
vezan uz obrazovanje. Među članovima Komisije za novčane potpore za poticanje 
visokoškolskog obrazovanja trebaju biti zastupljeni i vijećnici Gradskog vijeća Grada 
Čakovca te članovi Savjeta mladih Grada Čakovca. 

Članovi Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja imaju 
pravo na novčanu naknadu za svoj rad. Visinu i način isplate novčane naknade utvrđuje 
gradonačelnik Grada Čakovca posebnom Odlukom.  
  

 
II. POSTUPAK I MJERILA ZA DODJELU NOVČANIH POTPORA 

 
Članak 8. 

 
Natječaj za dodjelu novčanih potpora na prijedlog Komisije za novčane potpore za 

poticanje visokoškolskog obrazovanja, raspisuje gradonačelnik Grada Čakovca. Mogućnost 
utvrđivanja liste deficitarnih zanimanja sukladna je službenim podacima Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje - podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore 
Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije. 

 
Članak 9. 

 
Natječaj se objavljuje na službenim internet stranicama Grada, a sadrži: 
 

− naziv fakulteta, godinu studija i ako je potrebno broj korisnika novčanih potpora 
(utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Komisije za novčane potpore za poticanje 
visokoškolskog obrazovanja), 

− opće uvjete i mjerila za dodjelu novčanih potpora, 

− naziv tijela kojem se podnose prijave, 

− vrijeme trajanja natječaja, 

− popis dokumenata koje je potrebno priložiti, 
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− visinu novčanih potpora, 

− rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, 

− druge potrebne podatke. 
 

Članak 10. 
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu novčanih potpora imaju studenti s 

područja Grada Čakovca koji zadovoljavaju uvjete propisane Natječajem, a koji su navedeni 
u Članku 3. ove Odluke.  

 
Članak 11. 

 
Dokumenti koje treba dostaviti nakon objave natječaja su sljedeći: 
 

− zamolba za dodjelu novčane potpore s kratkim životopisom, 

− uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste 
upisanog studija te razinom sveučilišnog studija, 

− - potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, ovjerena preslika indeksa iz koje su   vidljive 
ocjene položenih ispita, i broj ostvarenih ECTS bodova  

− preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita ili državne mature 
(samo za studente prve godine preddiplomskog i integriranog  studija), 

− potvrda o prebivalištu jednog roditelja ili skrbnika 

− potvrda o prebivalištu studenta  

− izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (odnosi se na državnu stipendiju 
i stipendiju ustanove čiji je osnivač Grad Čakovec), 

− domovnica, 

− potvrda o završetku preddiplomskog studija, potvrda fakulteta o prosjeku ocjena na 
prediplomskom studiju za studente koji upisuju diplomski studij,(samo za studente koji 
upisuju prvu godinu diplomskog studija), 

− - potvrda fakulteta o prosjeku ocjena ili  ovjerena preslika indeksa iz koje su   vidljive 
ocjene položenih ispita prve godine diplomskog studija, i broj ostvarenih ECTS 
bodova prve godine diplomskog studija (samo za studene koji upisuju drugu godinu 
diplomskog studija)  

− pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, 

− potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja 
natječaja za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu, 

− preslika Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja 
natječaja po bilo kojem osnovu, 

− uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva, 

− potvrda o visini mirovine, 

− potvrda Centra za socijalnu skrb Čakovec o ostvarivanju prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu 

− potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni  ured Čakovec (ukoliko je 
netko od članova domaćinstva nezaposlen), 

− pisana, ovjerena izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih 
branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva 

− potpisana privola o zaštiti osobnih podataka 
 
Za studente koji se upisuju u prvu godinu preddiplomskog studija može se dostaviti i 

Potvrda o sudjelovanju na učeničkom ili međunarodnom natjecanju. 
 

Za studente sportaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog 
olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša Hrvatske može se dostaviti i 
Rješenje o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju. 
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Članak 12. 
 
Novčana potpora se dodjeljuje studentima koji ostvare najveći broj bodova, u skladu s 

utvrđenim kriterijima u natječaju i sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada 
Čakovca i sukladno utvrđenim kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - podružnica 
Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske 
gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.   

 
Članak 13. 

  
Novčana naknada se po osnovi Uspjeha u srednjoj školi ili studiju dodjeljuje 

studentima koji ostvare najveći broj bodova, u skladu s utvrđenim kriterijima u natječaju i 
Odluci. Broj bodova koji se ostvaruju na osnovi uspjeha utvrđeni su ovom Odlukom i ne 
mogu se mijenjati. 
 

A) USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI 
 

Uspjeh 3,5-3,59 3,6-3,69 3,7-3,79 3,8-3,89 3,9-3,99 4,0-4,09 4,1-4,19 4,2-4,29 

Bodovi 40 42 44 46 48 50 52 54 

 

Uspjeh 4,3-4,39 4,4-4,49 4,5-4,59 4,6-4,69 4,7-4,79 4,8-4,89 4,9-4,95 4,96-5,00 

Bodovi 56 58 60 62 64 66 68 70 

 
 
B USPJEH NA STUDIJU – ZA STUDENTE KOJI UPISUJU VIŠU GODINU - 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ I INTEGRIRANI STUDIJ 
 

Uspjeh 2,5-2,59 2,6-2,69 2,7-2,79 2,8-2,89 2,9-2,99 3,0-3,09 3,1-3,19 3,2-3,29 

Bodovi 50 52 54 56 58 60 62 64 

 

Uspjeh 3,3-
3,39 

3,4-
3,49 

3,5-
3,59 

3,6-
3,69 

3,7-
3,79 

3,8-
3,99 

4,0-
4,29 

4,3-
4,49 

4,50-
5,00 

Bodovi 66 68 70 72 74 76 78 80 100 

 
 
C) USPJEH NA STUDIJU – ZA STUDENTE KOJI UPISUJU PRVU ILI DRUGU GODINU 
DIPLOMSKOG STUDIJA 
 

Uspjeh 3,50-3,59 3,60-3,69 3,70-3,79 3,80-3,99 4,00-4,29 4,30-4,49 4,50-5,00 

Bodovi 70 72 74 76 78 80 100 

 
Članak 14.  

 
Studenti koji su sudjelovali na državnom natjecanju ili smotri koje je u službenom 

Katalogu natjecanja i smotri Hrvatske agencije za odgoj i obrazovanje uz priloženu potvrdu 
ostvaruju 10 bodova. 

 
Članak 15. 

 
Daroviti studenti pravo na novčanu potporu ostvaruju izravno. 
Darovitim studentom smatra se polaznik prve godine preddiplomskog i integriranog 

studija koji je kao pojedinac na državnom natjecanju tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
osvojio jedno od prva tri mjesta ili sudjelovao na međudržavnom natjecanju i osvojio jedno od 
prvih deset mjesta iz područja koje je značajno za upisani studij. 
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Pravo na izravnu dodjelu novčane potpore Grada Čakovca za preddiplomski i 
integrirani studij ostvaruje i športaši koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša 
Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša Hrvatske, ukoliko su 
zadovoljeni uvjeti Članka 3. 

Pravo na izravnu dodjelu novčanih potpora za preddiplomski i integrirani studij imaju i 
studenti sa fakulteta umjetničkih usmjerenja (likovnog, glazbenog, dramskog), ukoliko su 
zadovoljeni uvjeti članka 3. 

 
Članak 16. 

 
Studenti s 70% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno oni kod kojih je 

utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili 
više, ostvaruju dodatnih 10 bodova prilikom natjecanja za dodjelu novčanih potpora za 
preddiplomski i diplomski studij. Prilikom prijave na natječaj dužni su priložiti nalaz i mišljenje 
liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, ukoliko su zadovoljeni uvjeti članka 
3. 

 
Članak 17. 

 
Studenti koji ostvare pravo na dodjelu novčane potpore trgovačkih društava ili 

visokoškolskim ustanovama, mogu ostvariti pravo i na novčanu potporu Grada Čakovca. 
Potpisuje se zajednički Ugovor u kojem trgovačko društvo ili visokoškolska ustanova 
osiguravaju financijska sredstva za poticanje visokoškolskog obrazovanja. 

Iznos novčane potpore ostvaruje se jednakom omjeru novčane naknade koju 
studentu dodjeljuje Grad Čakovec i odabrani gospodarstvenik. Grad Čakovec sudjeluje u 
sufinanciranju u novčanoj potpori najviše do iznosa najvišeg utvrđenog iznosa novčane 
naknade, sukladno Članku 6. ove Odluke.  

Obveze mogućeg povrata iznosa primljene novčane potpore utvrđuju se zajedničkim 
Ugovorom o stipendiranju.  

Na korisnike novčane potpore koji potpisuju ugovore  čiji su supotpisnici Grad 
Čakovec i odabrani gospodarstvenik, primjenjuju se  sve ostale obveze ove Odluke. 
 

Članak 18. 
 
Novčana potpora po osnovi Socijalno-imovinskog statusa dodjeljuje se studentima 

koji ostvare najveći broj bodova, u skladu s utvrđenim kriterijima u natječaju i Odluci. Broj 
bodova koji se ostvaruju na osnovi socijalnog statusa utvrđeni su ovom Odlukom i ne mogu 
se mijenjati. 

 
1. PRIHODI PO ČLANU DOMAĆINSTVA 

 

Kuna do 1.498 1.499-1.669 1.670-1.840 1.841-2.011 2.012-2.183 2.184-2.354 
 

Bodovi 16 15 14 12 10 8 

 

Kuna 2.355-2.525 2.526-2.696 2.697-2.867 2.868-3.038 3.039-3.209 3.210 više 
 

Bodovi 6 4 3 2 1 0 

 
 
2. DJECA BEZ OBA RODITELJA,DJECA POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 20 bodova 
3. DJECA SAMOHRANIH MAJKI I OČEVA...............................................................10 bodova 
4. ZA ČLANA OBITELJI KOJI REDOVITO STUDIRA.................................................5 bodova 
5. ZA KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE.........................................20 
bodova 



 7 

6. ZA KORISNIKA MIROVINE NIŽE OD MINIMALNE PLAĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 (iznos se utvrđuje prema službenom izvješću iz »Narodnih novina«)......................10 bodova 
7. ZA JEDNOG NEZAPOSLENOG RODITELJA (prijavljenog na Zavodu za zapošljavanje - 
Područni ured Čakovec)............................................................................................10 bodova 
8. ZA OBA NEZAPOSLENA RODITELJA (prijavljene na Zavodu za zapošljavanje - Područni 
ured Čakovec)...........................................................................................................20 bodova 

 
Članak 19. 

 
Broj bodova koje student  mora postići sukladno Članku 18. ove Odluke, kako bi se 

mogao natjecati za dodjelu novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja na 
osnovi socijalno imovinskog statusa je 25 bodova. 

 
Članak 20. 

 
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat s boljim 

prosjekom ocjena. 
 

Članak 21. 
 
Odluku o dodjeli novčanih potpora donosi gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog 

Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja. 
Obavijest o Odluci gradonačelnika Grada Čakovca, sudionicima natječaja dostavlja 

se elektronskom poštom ili pisanim putem. 
Sudionici natječaja kojima nije dodijeljena novčana potpora imaju pravo prigovora na 

Odluku. 
Prigovor se dostavlja gradonačelniku Grada Čakovca u roku od 8 dana po primitku 

obavijesti o dodjeli novčanih potpora. 
 

Članak 22. 
 
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli novčanih potpora Grad Čakovec i korisnik 

novčane potpore zaključuju Ugovor o novčanoj potpori za poticanje visokoškolskog 
obrazovanja koji sadrži: 

− naznaku ugovorenih strana, 

− visinu odobrene novčane potpore, 

− naziv, vrstu i trajanje studijskog programa koju student pohađa, 

− vrijeme i uvjete korištenja novčane potpore, 

− uvjete koji određuju obvezu vraćanja, odnosno oslobađaju od obveze vraćanja 
primljenih novčanih potpora, 

− dinamiku isplate novčanih potpora, 

− odredbu o mogućnosti povećanja ili smanjenja iznosa novčanih potpora tijekom 
njezina korištenja, ovisno o mogućnostima Proračuna Grada Čakovca, bez 
suglasnosti korisnika i 

− ostala prava i obveze ugovorenih strana. 
Ukoliko korisnik gradske novčane potpore ima istovremeno ugovor s trgovačkim 

društvom ili visokoškolskom ustanovom, tada se potpisuje poseban ugovor o pravima i 
obvezama koje se utvrđuju između Grada, poslovnog subjekta i korisnika novčane potpore. 
 
 

Članak 23. 
 
Novčana potpora se dodjeljuje studentima na vrijeme do završetka redovnog 

obrazovanja, a isplaćuje se svake kalendarske godine i to za deset (10) mjeseci u godini 
(siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj i srpanj, listopad, studeni i prosinac), ukoliko 
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student do 31. listopada tekuće kalendarske godine dostavi uvjerenje o upisu u sljedeću 
nastavnu godinu, odnosno sljedeći semestar. Službena potvrda o upisu treba sadržavati 
prijepis ocjena, ostvarene ECTS bodove i prosjek ocjena prethodne godine studija. Uz 
navedenu službenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i potvrdu o prebivalištu (za studenta i 
roditelja ili skrbnika).   

Komisija za novčane potpore može odobriti i naknadnu dostavu uvjerenja o upisu u 
sljedeću godinu studija ako je studentu sukladno statutu obrazovne ustanove omogućen 
redovan upis do ožujka tekuće kalendarske godine. Ukoliko student do navedenog roka, a 
sukladno članku 24. stavak 1. dostavi uvjerenje o redovnom upisu nastavlja se isplata 
novčane potpore od ožujka tekuće kalendarske godine, u suprotnom postupa se sukladno 
članku 28. ove Odluke. 

Isplata novčanih potpora za studente koji ostvare pravo na dodjelu novčanih potpora, 
sukladno objavljenom natječaju za tekuću akademsku godinu, započinje od siječnja sljedeće 
kalendarske godine. 
 

III. UVJETI KORIŠTENJA NOVČANIH POTPORA 
 

Članak 24. 
 
Korisnik novčane potpore koji ima Ugovor o korištenju novčane potpore na 

preddiplomskom studiju ostvaruje pravo na nastavak isplate u tekućoj kalendarskoj godini 
(za mjesec listopad, studeni i prosinac) ukoliko do 31. listopada dostavi uvjerenje o upisu u 
sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija i pritom ostvari prosjek ocjena prethodne godine 
studija najmanje 2,5 na preddiplomskom studiju ili integriranom studiju i ostvari broj ECTS 
bodova koji sukladno Statutu ustanove omogućuje upis u narednu godinu studija bez 
ponavljanja godine i upisa razlikovne godine studija. Korisnik novčane potpore koji ima 
Ugovor o korištenju novčane potpore na diplomskom studiju ostvaruje pravo na nastavak 
isplate u tekućoj kalendarskoj godini (za mjesec listopad, studeni i prosinac) ukoliko do 31. 
listopada dostavi uvjerenje o upisu u sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija i pritom 
ostvari prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,5 na diplomskom studiju. 

 
Uz navedenu službenu dokumentaciju, student je obvezan dostaviti za svaku 

akademsku godinu potvrde o prebivalištu i boravištu (za studenta i jednog roditelja ili 
skrbnika). 

 
Članak 25. 

 
Korisnik novčane potpore koji je ostvario pravo na novčanu potporu za preddiplomski 

studij i koji ima važeći Ugovor o korištenju novčane potpore Grada Čakovca, a nastavlja 
obrazovanje na diplomskom studiju ostvaruje pravo na nastavak isplate, ukoliko su 
zadovoljeni sljedeći uvjeti: 

 

− prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50, 

− ukoliko je stjecanje diplome na preddiplomskom studiju i upis na diplomski studij u 
istoj kalendarskoj godini kada je, sukladno statutu ustanove završen posljednji, 
redoviti semestar preddiplomskog studija, koji je u skladu s važećim Ugovorom o 
korištenju novčane potpore, 

− ukoliko do 15. studenog tekuće godine dostavi uvjerenje o upisu u sljedeći semestar 
ili nastavnu  godinu studija (odnosi se na diplomski studij). 

− ukoliko student nema obvezu polaganja razlikovnih ispita iz razloga upisa na 
diplomski studij 

− ukoliko student i roditelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Čakovca. 
 
Ukoliko su zadovoljeni navedeni uvjeti može se potpisati aneks Ugovora o korištenju 

novčanih potpora Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju. 
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Broj studenata koji će ostvariti pravo na potpisivanje aneksa Ugovora o korištenju 
novčanih potpora Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju utvrđuje 
se sukladno navedenim uvjetima u stavku 1. ovog članka i raspoloživim sredstvima u 
proračunu Grada Čakovca. 

 
Članak 26. 

 
Ukoliko sredstva proračuna ne dozvoljavaju potpisivanje aneksa Ugovora o korištenju 

stipendije Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju za ukupan broj  
studenata koji zadovoljavaju uvjete iz ove Odluke, gradonačelnik Grada Čakovca na 
prijedlog Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja, utvrđuje 
rang listu kandidata koji ostvaruju navedeno pravo sukladno kriterijima Članka 13. ove 
Odluke  koji se odnose na  uspjeh na studiju – za studente koji upisuju diplomski studij. 

 
Članak 27. 

 
Nakon završetka posljednjeg redovitog semestra studenti ostvaruju pravo na novčanu 

potporu do stjecanja diplome na preddiplomskom studiju i integriranom studiju sukladno 
članku 1., a najdulje u trajanju od: 

− tri (3) mjeseca za studije koji traju do pet (5) semestara; 

− šest (6) mjeseci za studije koji traju šest (6),sedam(7), osam (8) i deset (10) 
semestara; 

Nakon završetka posljednjeg redovitog semestra i stjecanja diplome na 
preddiplomskom  studiju studenti ostvaruju pravo na novčanu potporu do stjecanja diplome 
na diplomskom studiju ukoliko su zadovoljeni uvjeti članka 24. i 25. ove Odluke, a najdulje u 
trajanju od šest ( 6 ) mjeseci za studije koji traju do četiri ( 4 ) semestra. 

 
Članak 28. 

 
Na prijedlog Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja, 

gradonačelnik Grada Čakovca temeljem pisanog zahtjeva, može odobriti mirovanje isplate 
novčane naknade Grada Čakovca za akademsku tekuću godinu na preddiplomskom i 
diplomskom studiju. 

Mirovanje isplate odnosi se na prekid isplate iznosa novčane potpore dok ne budu 
zadovoljeni uvjeti iz članka 24. 

Uz pisani zahtjev student je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja 
opravdava zahtjev za mirovanjem. 

Gradonačelnik Grada Čakovca, na prijedlog Komisije za novčane potpore za 
poticanje visokoškolskog obrazovanja, može iznimno (dugotrajna bolest, trudnoća, ustroj 
obrazovne ustanove), na temelju pisanog zahtjeva i priložene dokumentacije studenta, 
odobriti produženje roka za stjecanje diplome. 

Mirovanje ili produženje roka za stjecanje diplome može se odobriti najdulje za 
godinu dana i to samo jednom tijekom trajanja Ugovora o korištenju novčane potpore. 

Zahtjevi za mirovanje dostavljaju se sukladno članku 24 ili 25. ove Odluke. 
Rokove koji su odobreni za stjecanja diploma i razdoblja mirovanja koje odobri 

gradonačelnik, a na prijedlog Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog 
obrazovanja, ne uzimaju se kao razdoblja koja produžuju obveze izvršavanja povrata iznosa 
primljene novčane potpore a koji su utvrđeni u Ugovoru o korištenju novčane potpore. 

 
Studentu sportašu koji ostvari pravo na korištenje novčane potpore sukladno stavku 

3. članka 15. može se odobriti pravo na mirovanje isplate novčane potpore i u duljem 
razdoblju nego je navedeno u stavku 5. ovoga članka, ovisno o vremenu prevedenom na 
pripremana za natjecanja prema kalendaru športskog saveza uz obvezu dostave službene 
dokumentacije. 
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IV . GUBITAK PRAVA NA NOVČANU POTPORU  
 

Članak 29. 
 
Korisnik gubi pravo na novčanu potporu ukoliko: 

− se utvrdi da je pravo na novčanu potporu ostvario na temelju neistinitih i nepotpunih 
podataka, 

− započne primati stipendiju od drugih državnih, županijskih, gradskih i općinskih 
fondova ili od poslovnih subjekata (ako nisu s područja grada) i javnih ustanova, 

− svojevoljno prekine školovanje ili promjeni studij bez odobrenja nadležnog tijela 
Grada Čakovca, 

− njegovim roditeljima ili skrbnicima prebivalište ili boravište više nije na 
administrativnom području Grada Čakovca, 

− ako student tijekom Ugovornih obveza promijeni prebivalište ili boravište na način da 
ono više nije na području Grada Čakovca   

− ne postupi po odredbi članka 24. i 25. ove Odluke 
 
Student športaš koji ostvari pravo na korištenje novčane potpore sukladno stavku 3. 

članka 15. gubi pravo na novčanu potporu sukladno navedenom stavku članka 15. ako ne 
dostavi Rješenje o razvrstavanju športaša u I. ili II. kategoriju za sljedeću akademsku godinu. 

Korisnik čije se prebivalište roditelja ili skrbnika promijenilo zbog promjene Zakona o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a upisao je narednu godinu 
studija, oslobađa se obveze vraćanja novčane potpore ako diplomira u roku iz članka 27. i 
ispuni uvjete iz članka. 31. i 32.  ove Odluke.  

 
Članak 30. 

 
Korisnik koji ne upiše narednu godinu, te koji bez opravdanog razloga ne stekne 

diplomu u roku iz članka 27. ove Odluke ili izgubi pravo na novčanu potporu zbog razloga 
navedenih u članku 29. ove Odluke, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene novčane 
potpore u roku koji je jednak vremenu tijekom kojega je primio novčanu naknadu. 

Na rok stjecanja diplome utvrđen u Članku 27. ove Odluke moguće je priznati 
odstupanje do 12 mjeseci ukoliko student dostavi službenu dokumentaciju koja opravdava  
produženje roka diplome i ukoliko zadovoljava uvjete iz članka 31. ove Odluke. Pod 
opravdanim razlozima smatraju  se zdravstveni razlozi, odsustvo mentora, sudjelovanje u 
erasmus programima, programima usavršavanja vezanim za upisani studij i sl. 

Gradonačelnik grada Čakovca može na prijedlog Komisije za novčane potpore za 
poticanje visokoškolskog obrazovanja prihvatiti produženje roka diplome. 

Student sportaš koji ostvari pravo na korištenje novčane potpore sukladno stavku 3. 
članka 15. a gubi pravo na novčanu potporu sukladno stavku 2. članka 29. može ostvariti 
pravo na nastavak primanja stipendije ako zadovoljava ostale uvjete iz članka 25. U tom 
slučaju raskida se do tada važeći Ugovor o korištenju novčane potpore studenta športaša i 
potpisuje novi s pravima i obvezama sukladno Članku 22. ove Oduke. 

 
 
V. VRAĆANJE NOVČANE POTPORE I UVJETI ZA OSLOBAĐANJE OD 
VRAĆANJA NOVČANE POTPORE  

 
Članak 31. 

 
Studenti, koji su sklopili Ugovor o stipendiranju prema Članku 2. ove Odluke  i koji 

završe studij sukladno utvrđenim rokovima i uvjetima iz članaka 25., 26. i 27. ove Odluke, 
oslobađaju se povrata primljenog iznosa novčanih potpora. 

Studenti, koji su sklopili Ugovor o beskamatnoj novčanoj potpori prema Članku 2. ove 
Odluke i koji završe studij sukladno utvrđenim rokovima i uvjetima iz članaka 25., 26. i 27. 
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ove Odluke, oslobađaju se povrata primljenog iznosa novčanih potpora ukoliko tijekom 
studija ostvare prosjek ocjena od 4,50 do 5,00. 

Studenti, koji su sklopili Ugovor o beskamatnoj novčanoj potpori prema Članku 2. ove 
Odluke i zadovoljavaju uvjete iz članka 25., 26. i 27. ove Odluke, a tijekom studija ostvare 
prosjek ocjena od 4,00 do 4,49 mogu biti oslobođeni povrata iznosa primljene novčane 
potpore ukoliko su tijekom studija sudjelovali u programima međunarodne razmjene 
studenata, programima usavršavanja vezanim za upisani studij i sl. Dostavom službene 
dokumentacije o sudjelovanju u navedenim programima i na prijedlog Komisije za novčane 
potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja, gradonačelnik Grada Čakovca može 
osloboditi studenta obveze povrata iznosa primljene novčane potpore.   

Studenti koji su sklopili Ugovor o beskamatnoj novčanoj potpori prema Članku 2. ove 
Odluke, a ne zadovoljavaju uvjete iz stavaka 2. i 3. ovog Članka, imaju obvezu povrata 
ukupnog iznosa primljene novčane potpore. 

 
Članak 32. 

 
Novčana potpora vraća se obročno ili odjednom u cijelosti (na zahtjev korisnika). 

Visina mjesečne rate u pravilu ne može biti niža od mjesečnog iznosa stipendije koju je 
korisnik primao. 

Iznimno, uz pisanu molbu korisnika novčane potpore koji ima obvezu povrata iznosa 
primljene novčane potpore gradonačelnik Grada Čakovca može odobriti nižu visinu 
mjesečne rate, ukoliko podnositelj molbe opravdano obrazloži razloge podnošenja molbe za 
potrebom niže rate od mjesečnog iznosa novčane potpore  koju je korisnik primao. 

Korisnik novčane naknade dužan je petnaest (15) dana po stjecanju diplome pismeno 
izvijestiti nadležna tijela Grada Čakovca o tome. U suprotnom, Grad Čakovec će pokrenuti 
postupak za vraćanje cijelog iznosa primljene novčane naknade sudskim putem. 

S korisnikom koji je dužan vratiti iznos primljene novčane potpore, sklapa se poseban 
Sporazum. 

Vraćanje iznosa primljene novčane potpore započinje najkasnije dvanaest (12) 
mjeseci nakon utvrđenog roka stjecanja diplome sukladno članku 27. ove Odluke. Ukoliko 
korisnik novčane potpore ni nakon toga roka ne stupi u radni odnos dužan je pisanim putem 
izvijestiti Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću (obveza 
dostave službene dokumentacije koja to potvrđuje).  

O dinamici i terminima vraćanja primljenog iznosa tada odlučuje na prijedlog Komisije 
za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja gradonačelnik Grada Čakovca. 
Vraćanje primljenog iznosa mora započeti najkasnije dvije (2) godine od stjecanja diplome, 
odnosno (2) godine prema utvrđenim rokovima iz članka 27. ove Odluke bez obzira je li se 
korisnik novčane potpore zaposlio. 

 
Članak 33. 

 
Korisnik novčane potpore  koji je završio preddiplomski studij, a ima obvezu povrata i 

koristi mogućnost odgode vraćanja utvrđenog iznosa sukladno uvjetima iz Članka 32. ove 
Odluke, nema pravo na novčanu potporu za diplomski studij dok ne izvrši obvezu vraćanja 
utvrđenog iznosa. 

Za studente sportaše koji ostvare pravo na korištenje novčane potpore sukladno 
Stavku 3. Članka 15. ove Odluke, odluku o načinu vraćanja iznosa primljene novčane 
potpore donosi gradonačelnik Grada Čakovca. 

Za studente koji imaju sklopljene ugovore sukladno stavku 2. članka 22., odluku o 
načinu vraćanja iznosa primljene novčane potpore donosi gradonačelnik Grada Čakovca. 

 
Članak 34. 

 
Ukoliko se korisnik novčane potpore  koji je diplomu stekao u roku iz Članka 27. ove 

Odluke a ima obvezu povrata sukladno Članku 31. ove Odluke, zaposli nakon završetka 
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studija na području Međimurske županije najmanje sljedećih godinu (1) dana te ima 
prebivalište na području Grada Čakovca također najmanje sljedećih godinu (1) dana, tada se 
u cijelosti oslobađa obveze vraćanja iznosa primljene novčane potpore (obveza dostave 
službene dokumentacije koja to potvrđuje). 

Oslobađanje povrata utvrđenog iznosa iz stavka 1. ne odnosi se na korisnike 
stipendije koji su izgubili pravo na stipendiju sukladno članku 29. 

Studenti koji koriste odgode povrata iznosa primljenih novčanih potpora duže od 
dvanaest (12) mjeseci od redovnog roka stjecanja diplome utvrđenog u potpisanom ugovoru, 
ne ostvaruju pravo iz stavka 1 ovog članka. 

 
Članak 35. 

 
Studenti koji imaju obvezu povrata iznosa primljene novčane potpore sukladno 

Članku 31. ove Odluke i pravo na novčanu potporu nisu izgubili sukladno člancima 24. i 25. 
ove Odluke, mogu biti oslobođeni povrata ukoliko su korisnici zajamčene minimalne naknade 
u trenutku utvrđivanja obveze povrata. Gradonačelnik Grada Čakovca donosi odluku o 
oslobađanju povrata na prijedlog Komisije za dodjelu potpora za poticanje visokoškolskog 
obrazovanja. 

 
Članak 36. 

 
Ukoliko korisnik novčane potpore tijekom studija ostvari pravo na državnu stipendiju 

koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili međunarodni fondovi  raskida se 
Ugovor o dodjeli novčanih potpora koje dodjeljuje Grad Čakovec.  

Korisnik novčane potpore koji ostvari pravo na navedene stipendije ima obvezu 
povrata iznosa primljene novčane potpore  Grada Čakovca za utvrđeno razdoblje za koje se  
dobiva retrogradno stipendija Ministarstva ili Europskih  fondova.   

Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na dodjelu navedenih stipendija obvezan je u 
roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i 
Odnose s javnošću Grada Čakovca.  

 
VI. KORIŠTENJE SREDSTAVA OD POVRATA NOVČANIH NAKNADA 

 
Članak 37. 

 
Sredstva od povrata novčanih naknada uplaćuju se u Proračun Grada Čakovca. 

 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 38. 
 

     Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene, međunarodne 
poslove i odnose s javnošću.  
 

Članak 39. 
 

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata ( Sl. 
gl. Grada Čakovca 10/07, 12/08, 14/08 – tumačenje, 11/09, 7/10, 5/11 i 2/14). 
     Do sada sklopljeni ugovori po odredbama o stipendiranju studenata ostaju na snazi, a 
na korisnike se primjenjuje povoljnije pravo.   
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Članak 40. 
 

Ova Odluka se ne odnosi na korisnike koji imaju sklopljene Sporazume o povratu 
utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 

Članak 41. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 

 

KLASA: 021-05/19-01/38 
URBROJ: 2109/2-02-19-07 
Čakovec, 11. srpnja 2019. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                Jurica Horvat 

 
 


