
                        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                  OPĆINA JESENJE 
               OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 022-05/17-01/82 
URBROJ: 2140/05-17-1 
Gornje Jesenje,  13. studeni 2017.  

 
Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu studentskih stipendija 
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 33/16, dalje u tekstu: Pravilnik) 
Općinski načelnik Općine Jesenje donosi 
 

Z A K L J U Č A K  
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija 

 
I. 

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 
2017./2018. i to: svim redovnim studentima koji zadovoljavaju uvjete u mjesečnom 
iznosu od 500,00 kuna. 

                                                              II. 
 Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redoviti studenti preddiplomskih,     diplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih studija i 
diplomskih specijalističkih stručnih studija, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju 
prebivalište na području Općine Jesenje te nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. 

 
                                                           III. 

        Pravo podnošenja prijave na natječaj za dodjelu stipendija imaju studenti: 
- koji nisu stariji od 27 godina 
- ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju  

prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80, 
- ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju 

prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.  
-  

IV. 
Prijava na natječaj za stipendije  podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti 
na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje www.jesenje.hr  ili na adresi Općine 
Jesenje. 

      Prijavi za dodjelu stipendije prilaže se:   
             1.   preslika osobne iskaznice, 
             2.   potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu, 

3. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija 
propisanih studijskim programom, 

 
 

http://www.jesenje.hr/


 
4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,  
5. preslika studentske isprave (indeksa),  
6. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda 

srednje škole, 
7. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju  po drugoj  osnovi. 

 
                                                                       V. 

      Rok za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija je 18 dana, počevši od  
      dana objave natječaja (13. 11. 2017.) na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje  
      zaključno do 30. studenog 2017. godine do 15,00 sati. Prijave s prilozima predaju se na  
      adresi Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103, svaki radni dan u vremenu od 7 do 15 sati. 

VI. 
Prijave na natječaj za dodjelu stipendija boduju se prema sljedećim kriterijima: 

a) studenti prve godine studija-prosjek ocjena završnog razreda srednje škole: 
 
2,80 – 3,00  5 bodova 
3,01 – 4,00  10 bodova 
4,01 – 4,50  20 bodova 
4,51 – 4,99  30 bodova 
5,00   35 bodova 

 

    b) studenti druge i više godine studija- prethodna akademska godina:  

Broj 
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VII. 

Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik, na temelju Pravilnika, vrši bodovanje i 
sastavlja redoslijednu listu podnositelja prijava na način da se podnositelju prijave s 
najvećim brojem bodova dodjeljuje redni broj 1 na redoslijednoj listi. 

      Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji prijava od rednog broja 1 na redoslijednoj listi 
do rednog broja  koji odgovara broju stipendija koji se dodjeljuje.  

      Redoslijedna lista se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine 
Jesenje. 

      U roku 8 dana od dana objave redoslijedne liste podnositelji prijava imaju pravo 
prigovora općinskom načelniku. Odluku o prigovoru općinski načelnik donosi u roku 8 
dana od isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna. 

VIII. 
 

Međusobna prava i obveze Općine i korisnika stipendije uređuju  se ugovorom o 
stipendiranju. 

                                                       IX. 
  Stipendije se isplaćuju se za razdoblje listopad 2017.- srpanj 2018. godine i u pravilu su   
  bespovratne, osim u slučaju  kada  student samovoljno prekine studij.  
 
                                                                    X. 

      Ovaj Natječaj objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Jesenje i službenoj mrežnoj stranici   
      Općine Jesenje www.jesenje.hr 

 
 
                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                               Andrija Ranogajec mag. ing. mech. 

http://www.jesenje.hr/

