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Na temelju članka 48. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» 

br. 17/21) i članka 3. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja Općine 

Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 10/11) razmatrajući potrebu 

određivanja visine stipendije za studente sa područja Općine Maruševec koji će se prijaviti na 

Javni poziv za dodjelu stipendija Općine Maruševec,  Općinski načelnik Općine Maruševec 

dana 04. listopada 2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 
 

 

I 

Za sve studente koji će ostvariti pravo na stipendiju temeljem Javnog poziva Općine 

Maruševec koji će biti objavljen 04. listopada 2022. g. za dodjelu stipendija u akademskoj 

godini 2022./2023., kao i za sve studente koji su ugovore o stipendiranju sklopili u 

prethodnim akademskim godinama, a ispunili su uvjete za nastavak primanja stipendije, 

isplaćivati će se stipendije za akademsku godinu 2022./2023. u slijedećim iznosima: 

1. za razdoblje od 01. rujna 2022. do 30. lipnja 2023.godine: 

- za studente koji studiraju u Maruševcu, Čakovcu i Varaždinu u visini od mjesečno   

      400,00 kuna po studentu, 

-     za studente koji studiraju u Zagrebu i ostalim mjestima u visini od mjesečno 

      450,00 kuna po studentu.  

 

Za svaku daljnju akademsku godinu, sukladno odobrenim sredstvima u Proračunu Općine 

Maruševec, načelnik donosi zasebnu odluku o visini stipendije koja će se isplaćivati 

studentima. 

 

II 

Sa studentima iz točke I. ove Odluke koji su se prvi puta javili na Javni poziv za akademsku 

godinu 2022./2023. sklopiti će se Ugovor o dodjeli stipendije. 

Sklopljenim ugovorom Općina Maruševec se obvezuje stipendistima isplaćivati stipendije od  

1. rujna 2022. godine  do završetka studija, uz uvjet da stipendista redovito svake godine 

dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec potvrdu o upisu u narednu 

godinu studija i to najkasnije do 19. listopada, te uz uvjet da su za to osigurana sredstva u 

Proračunu Općine Maruševec. 

  

 



III 

Ugovorom o dodjeli stipendije koji će se sklopiti sa studentima koji se prvi put javljaju na 

Javni poziv Općine Maruševec za dodjelu stipendija utvrditi će se sva prava i obveze 

korisnika stipendije i Općine Maruševec, a sukladno odredbama Odluke o kriterijima za 

dodjelu stipendija studentima s područja Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske 

županije» br. 10/11).  

 

   

 

IV 

Općinski načelnik potpisati će u ime i za račun Općine Maruševec ugovor o dodjeli stipendije 

sa studentima iz točke III. ove Odluke, a sukladno odredbama Odluke o kriterijima za dodjelu 

stipendija studentima s područja Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» 

br. 10/11).  

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                            Mario Klapša 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Služba za financije i proračun – ovdje 

2. Pismohrana - ovdje 


