
                            
             REPUBLIKA HRVATSKA 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA GORNJA STUBICA 

           OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:604-01/16-01/005 

URBROJ:2113/05-03-16-2 

Gornja Stubica, 24. listopada 2016. godine 

 

          Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja 

općine Gornja Stubica ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”  broj: 22/10. i 

21/11.), Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Stubica, s danom 24. listopada 2016. godine 

raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u  

školskoj-akademskoj godini 2016./2017. 

 

                                

I 

 

         Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj-

akademskoj godini 2016./2017. učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na 

području općine Gornja Stubica. 

         Stipendije se dodjeljuju s osnova dosadašnjeg uspjeha u školovanju i socijalnog statusa 

tražitelja stipendija i to: 

 

Četrnaest učeničkih  stipendija u iznosu od 200,00 kn mjesečno, 

Osamnaest studentskih stipendija u iznosu od 400,00 kn mjesečno. 

 

II 

 

         Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave Natječaja, odnosno do  

zaključno 08. studeni 2016. godine do 14, 30 sati bez obzira na način dostave zahtjeva. 
 U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentarni zahtjevi. 

 

III 

 

         Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU  

Općine Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, Gornja Stubica, na obrascu koji se podiže u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili se može preuzeti na web stranici Općine Gornja 

Stubica. 

 

         Zahtjevu treba priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 

- presliku domovnice 

- presliku osobne iskaznice, odnosno za osobe mlađe od 16 godina Potvrdu o 

prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje, 



- potvrdu škole/visokog učilišta o upisu na redovno školovanje (Potvrda mora 

sadržavati naziv škole/visokog učilišta, smjer, godinu), 

- fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a studenti 

potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena obveznih predmeta za upis u višu 

godinu, 

- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva ( na obrascu Zahtjeva), 

- službene potvrde o prihodima obiteljskog domaćinstva (prema uputama iz obrasca 

Zahtjeva) 

- za nezaposlene odrasle članove domaćinstva Potvrda o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i presliku 

Evidencijskog kartona nadležnog Zavoda za zapošljavanje, 

- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog 

položaja obiteljskog domaćinstva (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu, 

djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelj, dijete bez oba roditelja, ostali 

članovi domaćinstva koji se redovito školuju, djeca s teškoćama u razvoju,obitelj s 

troje i više djece), 

- dokaze o postignutim uspjesima na službenim općinskim/gradskim, županijskim, 

državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, a koje organizira nadležno 

ministarstvo.  U obzir se uzimaju uspjesi ostvareni u zadnjoj godini školovanja. 

-  

IV 

 

         Sve zaprimljene zahtjeve s priloženom propisanom dokumentacijom, rješavat će 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija na temelju kriterija iz Pravilnika. 

         Povjerenstvo objavljuje redoslijedne liste u roku 15 dana po zaključenju natječaja na 

oglasnoj ploči Općine. 

 U roku 8 dana od dana objave redoslijedne liste na Oglasnoj ploči Općine, podnositelj 

zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor općinskom načelniku na  objavljenu redoslijednu listu. 

             Odluka općinskog načelnika je konačna. 

             Na osnovi konačne redoslijedne liste Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica 

pozvat će podnositelje zahtjeva, koji su ostvarili pravo na stipendiju, na sklapanje ugovora. 

             Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od iste, pravo 

na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redoslijednoj listi. 

 

 

 

 

      Općinski načelnik 

Jasmin Krizmanić, dipl. ing. 

 

 

Dostaviti: 

1. Jedinstveni upravni odjel Općine, ovdje 

2. Oglasna ploča Općine, ovdje 

3. Web stranice Općine, 

4. Članovima Povjerenstva, svima 


