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Na osnovi članka 39. Statuta  Općine Fažana (“Službene novine Istarske županije”, 
broj  7/09.)  i  članka 8.  Pravilnika  o utvrđivanju kriterija  za dodjelu studentskih stipendija, 
Klasa:  604-02/10-01/01,  Urbroj:  2168/08-02/00-10-1  od  20.  siječnja  2010.  godine,  Klasa: 
604-02/10-01/01, Urbroj: 2168/08-02/00-10-2 od 04. veljače 2010. godine, Klasa: 604-02/10-
01/04, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 15. studenoga 2010. godine i Klasa: 604-02/11-01/01, 
Urbroj: 2168/08-02/00-11-2 od 12. prosinca 2011. godine, Općinsko vijeće Općine Fažana, na 
sjednici održanoj dana 31.01.2013. godine, povodom prigovora Klaudia Tomašića, Fažana, 
Trg stare škole 8, na Odluku o dodjeli stipendija, donijelo je

 O D L U K U 

Odbija  se  prigovor Klaudia  Tomašića,  Fažana,  Trg stare  škole 8,  protiv  Odluke o 
dodjeli  stipendija  u  akademskoj  godini  2012/2013.,  klasa:  604-02/12-01/3,  urbroj:  2168/08-
01/01-12-, od dana 19.12.2012. godine.

Obrazloženje

Dana  09.01.2013.  godine  Klaudio  Tomašić  podnio  je  pravodoban  prigovor  protiv 
Odluke o dodjeli  stipendija u akademskoj  godini  2012/2013.,  klasa:  604-02/12-01/3,  urbroj: 
2168/08-01/01-12-,  od  dana  19.12.2012.  godine,  iz  razloga  jer  nije  utvrđena kao kandidat  za 
dodjelu stipendije iz razloga jer nije upisao sljedeću akademsku godinu. U prigovoru priznaje 
da nije upisao sljedeću akademsku godinu i ističe razloge iz kojih to nije uspio učiniti.

Prigovor nije osnovan.

Odredbom čl. 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija 
za  dodjelu  studentskih  stipendija,  klasa:  604-02/11-01/01,  urbroj:  2168/08-02/00-11-2,  od 
dana 12.12.2011. godine,  dopunjen je čl.  3.  na način da je umetnut  novi  stavak kojim je 
propisano kako student koji  je u prethodnoj akademskoj  godini ostvario pravo na dodjelu 
stipendije, može sudjelovati na natječaju za dodjelu stipendije, pod uvjetom da je redovno 
upisao sljedeću akademsku godinu studija.

Uvidom  u  predmet  klasa:  604-02/11-01/27  vidljivo  je  kako  je  Klaudio  Tomašić 
prethodne godine ostvario pravo na dodjelu stipendije (2011/2012 godine), a ove godine nije 
upisao sljedeću akademsku godinu, što isti i ne spori. 



Slijedom navedeno, utvrđeno ja kako podnositelj prigovora ne udovoljava uvjetima za 
sudjelovanje  na  natječaju  za  dodjelu  stipendije,  sukladno  odredbi  čl.  1.  Pravilnika  o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija, 
klasa:  604-02/11-01/01,  urbroj:  2168/08-02/00-11-2,  od  dana  12.12.2011.  godine,  te  je 
odlučeno kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv  ove  Odluke  ne  može  se  izjaviti  žalba,  ali  se  može  podnijeti  tužba 
Upravnom sudu u  Rijeci,  u  roku od 30 dana  od  dostave  ove  Odluke.  Tužba  se  podnosi 
neposredno Upravnom sudu ili putem pošte preporučeno , a može se izjaviti i  usmeno na 
zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne pomoći.

Uz tužbu se podnose i dva primjerka pobijane Odluke, te primjerak tužbe za tuženo 
tijelo.
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Damjan Milekić


	OPĆINA FAŽANA

