REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 604-02/13-01/1
Urbroj: 2168/08-03-13-2
Fažana, 31.01.2013.

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: 60402/10-01/04, Urbroj: 2168/08-02/00-10-1 od 15. studenoga 2010. godine i Klasa: 60402/11-01/01, 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 Helle
(Weisser) Kosović, na Odluku o dodjeli stipendija, donijelo je
ODLUKU
Odbacuje se prigovor Helle (Weisser) Kosović, 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 15.01.2013. godine Helle (Weisser) Kosović podnijela je Općinskom vijeću
Općine Fažana „molbu za dodjelu stipendije“ koja se ima smatrati prigovorom na Odluku
o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2012/2013., klasa: 604-02/12-01/3, urbroj: 2168/0801/01-12-, od dana 19.12.2012. godine.

Prigovor nije osnovan.
Uvidom u spise predmeta za dodjelu stipendija utvrđeno je da se Hella (Weisser)
Kosović uopće nije javila na natječaj za dodjelu stipendija završno s 12.11.2012. godine te
ista nije kandidirala za dodjelu stipendija niti se, posljedično tome, mogla bodovati niti
naći na Listi kandidata za dodjelu stipendija.
Odredbom čl. 8. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija
propisano je kako načelnica na osnovi Liste kandidata donosi Odluku o dodjeli stipendija,a
protiv koje se odluke može uložiti prigovor Općinskom vijeću. Kako se podnositeljica
prigovora propustila natjecati po obavljenom natječaju za dodjelu studentskih stipendija, to
ista niti nije mogla biti uvrštena na Listu kandidata koja je temelj za donošenje Odluke o
dodjeli stipendije.

Slijedom navedenog, prigovor je odbačen budući je podnesen od neovlaštene
osobe, 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.
Predsjednik Općinskog vijeća:
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