
                               
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 
         
Klasa:022-05/15-01/72 
Urbroj:2140/05-15-1 
Gornje Jesenje, 12. 10. 2015. 
 
 

Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu stipendija 
učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 10/02, 
17/04 i 21/09) i članka 28. Statuta Općine Jesenje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, 
broj 15/09) načelnik Općine Jesenje  donosi   
 
 

Z A K L J U Č A K 

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i prikupljanju 

dokumentacije za dodjelu stipendija redovnih studenta 

 za školsku godinu 2015./2016. 
 
 

I. 
Raspisuje se natječaj za: 
1.  10 stipendija učenicima srednjih škola  u iznosu od 300,00 kn mjesečno, 
2.   prikuplja se dokumentacija redovnih studenata za dodjelu stipendija u iznosu od 500,00 kn  

mjesečno. 
 

II. 
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuju se: Ljiljana Malogorski, Zdenko Brodar  i Franjo 
Cvrtila. 
Povjerenstvo sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija bodovanjem sukladno Pravilniku. 

 
III. 

Pravo sudjelovati na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici  srednjih škola i redovni 
studenti, hrvatski državljani, koji imaju prebivalište na području Općine Jesenje i koji nisu korisnici 
stipendije po drugoj osnovi (stipendije odobrene od strane Županije ili državnih tijela). 
 

IV. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 12. 11. 2015.  
 

V. 
Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu kojeg zainteresirani učenici i studenti mogu 
dobiti u prostorijama Općine Jesenje. Prijava se dostavlja na adresu Općina Jesenje, Gornje 
Jesenje 103 osobno ili poštom preporučeno. 
 

VI. 
1. Uz prijavu na natječaj učenici srednjih škola trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: 
 potvrdu škole o upisu na redovno školovanje u školskoj godini 2015./2016. s obveznim 

navođenjem godine školovanja, 
 fotokopiju svjedodžbe zadnje godine završenog školovanja,  
 dokaz o postignutom pojedinačnom uspjehu na županijskim, regionalnim, državnim i 

međunarodnim natjecanjima u znanju,  zadnje godine završenog školovanja, 
 izjavu roditelja o zajedničkom domaćinstvu (na posebnom obrascu kojeg zainteresirani mogu 

dobiti u prostorijama Općine Jesenje), 
 dokaz-službene potvrde o prihodima svakog člana domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja prijave, 



 službene potvrde kojima podnositelj prijave dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja 
domaćinstva (dijete samohranog roditelja, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno 
školuju), 

 fotokopiju domovnice, 
 izjavu učenika da ne prima ni jednu drugu stipendiju. 
 

1.  Redovni studenti uz zahtjev za dodjelu stipendija trebaju priložiti: 
 
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje u školskoj godini 2015./2016. s obaveznim 

navođenjem godine školovanja – studija, struke 
2. fotokopiju osobne iskaznice 
3. izjavu studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju. 

 

VII. 
Primljene prijave kojima je priložena obavezna dokumentacija iz točke V. razmatra Povjerenstvo za 
dodjelu stipendija imenovano od načelnika Općine Jesenje, na temelju Pravilnika o kriterijima i 
postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.  
Povjerenstvo sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija bodovanjem sukladno članku 7. 
Pravilnika. Na temelju Liste kandidata načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija. 

 
VIII. 

Stipendije se isplaćuju korisnicima za razdoblje školske godine i to učenicima za razdoblje rujan 
2015.-lipanj 2016. godine, a studentima za razdoblje listopad 2015. – srpanj 2016. godine. 
 
 

IX. 
Primljene stipendije se u pravilu ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik odnosno student samovoljno 
prekine školovanje  ili ako se utvrdi da je korisnik stipendije u prijavi i dokumentaciji dao netočne 
podatke. 
 
 

    NAČELNIK 
                                                                                 

    Ivan Maligec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


