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Na temelju članka 4l. točke 2. Statuta GradaZagre-
ba (SluŽbeni glasnik G rada Zagr eba 23 t l 6, 2 l l 8 i 23 l |8),
Gradska skupština Grada Zagreba, na 27' sjednici, 19.
rujna 2019., donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagrebaza

učenike i studente pripađnike romske
nacionalne manjine

Članak l

U ođluci o Stipenđiji GradaZagreba za učenike i stu_
dente pripadnike romske nacionalne manjine (SluŽbeni
glasnik GradaZagreba l l/l8) u članku 2l. stavku l. riječ:
''dvanaest" zamjenjuje se riječju: "deset".

Članak z.

Članak 22. mijenjase i glasi:
''Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos Stipendije

ako:
- bez opravdanog raz|oga, što procjenjuje Povjeren-

stvo, ne završi razred u školskoj godini za koju je primao
Stipendiju, ne stekne uvjete za upis u višu godinu studija
u roku od dvije godine od dana ostvarivanja prava na ko-
rištenje Stipendije, odnosno u propisanom roku ne završi
studij (za studente i studente poslijediplomskih studija
završne godine studija);

- bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke i
dokumentaciju o tijeku školovanja.

U iznimnim slučajevima, na prijedlog Uredaza demo-
grafiju, građonačelnik može korisnika osloboditi obveze
vraćanja Stipenđije ili mtr obvezu vraćanja Stipendije od-
goditi na određeno vrijeme."

Članak:

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana obja-
ve u Službenom glasniku GradaZagreba.
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Na temelju članka 4l. točke 2. Statuta Grada Zagre-
ba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23 / | 6, 2 l 1 8 i 23 l t 8),
Gradska skupština Grada Zagreba, na 27. sjeđnici, 19.
rujna 2019., donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji
Grada Zagreba za učenike i studente slabijega

socijalnog statusa

Članak t.

U ođluci o Stipendiji GradaZagreba za učenike i stu-
dente slabijega socijalnog statusa (SluŽbeni glasnik Grada
Zagreba |9l17) l članku 5. točki A) alineja 6. mijenja se
i glasi:

''- da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova
kućanstva, ostvaren u razđoblju od l. siječnja do 30. ruj-
na tekuće gođine, ne prelazi 60% proračunske osnovice
ođređene zakonom o izwšavanju đrŽavnog proračuna
Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za do-
djelu Stipendije raspisuje."

U točki B) alineja 8. mijenja se i glasi:
''_ da prosječni mjesečni prihod po članu studentova

kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 30. ruj-
na tekuće godine, ne prelazi 60% proračunske osnovice
određene zakonom o izwšavanju đržavnog proračuna
Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za do-
dj elu Stipendije raspisuje."

U točki C) alineja 6. mijenja se i glasi:
"- da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva

studenta poslijediplomskih studija, ostvaren u razdoblju
od 1. siječnja do 30. rujna tekuće gođine' ne prelazi 607o
proračunske osnovice određene zakonom o izwšavanju
drŽavnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u ko-
joj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.''

Iza stavka l. dodaje se stavak2. koji glasi:
"Podprihodom u smislu ove odluke smatraju sepriho-

di propisani Zakonom o socijalnoj skrbi."

Članak z.

U članku 10' stavku l' iza alineje 2. točka sazarezom
zamjenjuje se točkom, a alineja 3. briše se.

Članak r.

U članku 12. stavak 3' mijenja se i glasi:
"Studentima poslijediplomskih studija uspjeh se utvr-

đuje prosjekom ocjena preddiplomskog i diplomskog
studija ođnosno integriranog preddiplomskog i diplom-
skog studija."

Članakn.

Članak l3. briše se.

Članak 5

U cijelom članku 17. r1ječi ''12 mjeseci'' zamjenjuju se
riječima:'' l 0 mjeseci".


