Na temelju članka 22. stavka 3. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (“Službeni
vjesnik Varaždinske županije” broj 72/13. i 38/14.) i točke VII. Odluke o raspisivanju natječaja za
dodjelu stipendija studentima za akademsku 2017/2018. godinu načelnika Općine Trnovec Bartolovečki
Klasa: 602-01/17-01/20 Urbroj: 2186-09-03-17-1 od 17. listopada 2017. godine, objavljuje se
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija
studentima za akademsku 2017/2018. godinu
1. PODACI O OPĆINI
Natječaj raspisuje: Općina Trnovec Bartolovečki
Adresa sjedišta: Trnovec, Bartolovečka ulica 76
42202 Bartolovečki Trnovec
Telefon: 042/ 683-060
Fax: 042/683-911
Račun proračuna: IBAN HR 65 2360 0001 8462 0000 6 Zagrebačka banka d.d.
E-mail: opcina@trnovec-bartolovecki.hr
OIB 06955881275 Matični broj 02697599
Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine
Martina Novak 042/550-153
Ivana Kosec 042/683-060
2. PRAVO ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJNOM POSTUPKU
Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku za dodjelu stipendije imaju studenti s prebivalištem na
području Općine Trnovec Bartolovečki koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. Opći uvjeti koje trebaju ispunjavati studenti za sudjelovanje u natječajnom postupku:
- da imaju status redovitog studenta;
- da nisu korisnici neke druge stipendije za vrijeme korištenja stipendije koju dodjeljuje Općina, a
odnosi se i na ostvarivanje prava primanja naknade u vezi s obrazovanjem za redovno studiranje
po članku 51. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17).
2. Uvjeti za sudjelovanje u natječajnom postupku po socijalnom programu
a) da su redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih) i stručnih studija;
- na prvoj godini ako im je prosjek ocjena srednjeg školovanja najmanje 4,00
- na drugoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završne prve godine studija najmanje 3,20
- na trećoj ili četvrtoj ili višoj godini ako im je prosjek ocjena s prethodno završenih godina studija
najmanje 3,00
b) da su redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija;
- na prvoj godini ako im je prosjek ocjena s prethodno tri, odnosno četiri godine preddiplomskog ili
stručnog studija najmanje 3,00
- na drugoj godini (ako diplomski traje 2 godine) ako im je prosjek ocjena s prethodno završenih četiri
godine studija najmanje 3,00.
3. Uvjet za sudjelovanje u natječajnom postupku i za dodjelu stipendije nadarenim studentima
- da je prosjek ocjena na prethodno završenoj prvoj godini studija, odnosno s prethodno završenih
godina studija najmanje 4,00.

4. Kriteriji za dodjelu stipendije po socijalnom programu
Osnovi kriteriji za utvrđivanje Liste kandidata za dodjelu stipendije studentima po socijalnom
programu su:
- uspjeh na studiju,
- socijalni status studenta, te
- dodatni kriteriji prvenstva.
Bodovanje po kriterijima za dodjelu stipendije studentima po socijalnom programu propisano je
odredbom članka 9., 10. 11. i 12. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (“Službeni
vjesnik Varaždinske županije” broj 72/13.i 38/14.), a uvid u iste odredbe Odluke moguće je izvršiti na
internetskoj stranici Općine na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki http://www.trnovec –
bartolovecki.hr.
3. BROJ STIPENDIJA
Studentima za akademsku 2017/2018. godinu za vremensko razdoblje od 10 mjeseci i to od 1. listopada
tekuće 2017. godine do 30. srpnja naredne kalendarske 2018. godine prema vrsti dodjeljuju:
a)

stipendije studentima po socijalnom programu i to:

- 5 stipendija za redovne studente I. godine sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih)
i stručnih studija
- 10 stipendija za studente II., III., IV. i viših godina sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih)
i stručnih studija
- 5 stipendija za redovne studente I. godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih
diplomskih stručnih studija
- 5 stipendija za redovne studente II. godine diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih
diplomskih stručnih studija.
b) stipendije nadarenim studentima
- stipendija se dodjeljuje svima nadarenim redovitim studentima sveučilišnih (preddiplomskih i
integriranih) i stručnih studija od druge godine studija i redovitim studentima diplomskih sveučilišnih
studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija ako im je prosjek ocjena na prethodno završenoj
prvoj godini studija, odnosno s prethodno završenih godina studija najmanje 4,00.
4. VISINA STIPENDIJE
Studentima za akademsku godinu 2017/2018. godinu dodjeljuje se stipendija u visini mjesečnog iznosa:
- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije i Međimurske
županije u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, te
- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske
županije ili stranoj državi u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.
5. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA
Svi podnositelji prijava na natječaj za dodjelu stipendije iz točke 3.a) i 3. b) Natječaja prilažu
dokumentaciju u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta:
- presliku osobne iskaznice studenta
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja, odnosno skrbnika
- Potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovitog studenta sa iskazanim prosjekom svih ocjena (studenti I.
godine sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih) i stručnih studija preslike svih svjedodžbi sa
završnom ocjenom) i preslik indeksa sa ocjenama sa svih godina studija,
- Izjavu da nije korisnik neke druge stipendije ili naknade za akademsku godinu za koju se dodjeljuje
stipendija (na obrascu).

Podnositelji prijava na natječaj za dodjelu stipendije iz točke 3. a) Natječaja (socijalnom programu)
prilažu dokumentaciju u svrhu dokaza o socio-ekonomskim prilikama:
- dokaz o ostvarenim mjesečnim prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijave za sve
članove kućanstva (Potvrda poslodavca, Potvrda o mirovinskom primanju ili ostvarivanju prihoda po
osnovi samostalnog obavljanja poljoprivredne ili zanatske djelatnosti)
- Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima (obrazac Narodne novine)
- Potvrdu o primanju naknade za vrijeme nezaposlenosti (Uvjerenje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje)
- preslik dokumentacije o ispunjavanju uvjeta za bodovanje po dodatnim kriterijima (rješenja i potvrde
nadležnih tijela).
Za ostale članove zajedničkog kućanstva (sestre i braću koje roditelji uzdržavaju) podnositelji prijave
dužni su priložiti dokumentaciju i to:
- za maloljetnu braću:
- preslik rodnog lista ili drugog dokumenta (napr. zdravstvene iskaznice) iz kojeg je vidljiv datum
rođenja djeteta,
- Potvrdu srednje škole ako je polaznik škole,
- preslik rješenja nadležnog tijela ako je dijete bolesno, metalno ili s tjelesnim oštećenjem i nije
polaznik osnovne ili srednje škole,
- za punoljetnu braću:
- Potvrdu srednje škole ako je polaznik srednje škole,
- Potvrdu fakulteta ako ima status studenta,
- Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ako je završio-la srednju školu ili studij, a
nije zaposlen-a unutar jedne godine dana od završetka školovanja, te
- preslik rješenja nadležnog tijela ako je dijete trajno bolesno, metalno ili s tjelesnim oštećenjem.
6. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA
Natječaj je otvoren 15 dana računajući od idućeg dana od dana objave istog u javnom glasilu.
7. NAČIN PODNOŠNJA PRIJAVA
Prijavu podnosi student osobno i dostavlja u pisanom obliku (na obrascu) s priloženom dokumentacijom
poštom preporučeno na adresu: Općina Trnovec Bartolovečki, Trnovec, Bartolovečka 76, 42202 B.
Trnovec ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u zatvorenoj omotnici s
napomenom: „Ne otvaraj“ – prijava za dodjelu stipendije.
Obrazac prijave nalazi se na internetskoj stranici Općine.
8. POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA
Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija
studentima po proteku roka za dostavu prijava na natječaj za dodjelu stipendija.
U slučaju da je prijava podnijeta nepravovremeno ili nije priložena potrebita dokumentacija o
ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije ili student ne ispunjava opće uvjete za sudjelovanje u postupku
za dodjelu stipendije Povjerenstvo nakon otvaranja prijave istu odbacuje zaključkom, te je ne razmatra
i ne provodi bodovanje prema propisanim kriterijima.
Nakon razmatranja prispjelih prijava za dodjelu stipendija po vrstama i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta
kandidata, te provedbe bodovanja prema propisanim kriterijima Povjerenstvo utvrđuje Listu kandidata
za dodjelu stipendije za svaku vrstu stipendije zasebno.
Lista kandidata za dodjelu stipendije dostavlja se svakom kandidatu i objavljuje se na oglasnoj ploči u
sjedištu Općine Trnovec Bartolovečki i na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki.
9. PRAVNA ZAŠTITA
Svaki kandidat sa Liste kandidata za dodjelu stipendije može podnijeti pisani prigovor načelniku Općine
Trnovec Bartolovečki u roku od osam dana računajući od idućeg dana od objave Liste kandidata za
dodjelu stipendije.

Načelnik Općine Trnovec Bartolovečki donosi odluku o prigovoru u roku osam dana od dana isteka
roka za podnošenje prigovora na Listu kandidata za dodjelu stipendije.
Odluka načelnika o prigovoru je konačna.
10. UVID I INFORMACIJE
Svi zainteresirani studenti mogu izvršiti uvid u Odluku o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 72/13. i 38/14.) i Odluku o raspisivanju natječaja za
dodjelu stipendija studentima za akademsku 2017/2018. godinu načelnika Općine Trnovec Bartolovečki
Klasa: 602-01/17-01/20 Urbroj: 2186-09-03-17-1 od 17. listopada 2017. godine svakog radnog dana u
sjedištu Općine u uredovno vrijeme od 8,00 do 14,00 sati ili na internetskoj stranici Općine Trnovec
Bartolovečki http://www.trnovec – bartolovecki.hr.
Klasa: 602-01/17-01/20
Urbroj: 2186-09-03-17-2
Trnovec, 17. listopada 2017.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

