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Na temelju članka 11. i 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 109/07.), članka 48. Statuta Općine 

Petrijanec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 16/13 i 52/17) i članka 2. Odluke o 

novčanom pomaganju nadarenih studenata (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 

43/2005 ) dana 14. studenog 2017. godine, općinski načelnik objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za dodjelu novčane pomoći nadarenim studentima 
za akademsku 2017/2018. godinu 

 

1. PODACI  O OPĆINI 

 
Natječaj raspisuje: OPĆINA PETRIJANEC 

Sjedište: Vladimira Nazora 157, 42 206 Petrijanec 

OIB: 59042118698  

Broj telefona:   042/714-769; 714-220;  Broj telefaxa: 042/714-319 

Internetska adresa: www.petrijanec.hr 

Adresa elektroničke pošte: opcina@petrijanec.hr 

Odgovorna osoba: Željko Posavec, mag.ing.mech., općinski načelnik 

Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine, Tatjana Kreč, mag.oec.  

Sva pitanja možete poslati putem maila na e-adresu: procelnik@petrijanec.hr 

                                               

2. PRAVO ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJNOM POSTUPKU   

 
Utvrđuje se da se studentima za akademsku 2017/2018 godinu dodjeljuje novčana 

pomoć studentima koji ostvaruju pravo na istu temeljem članka 4. Odluke o novčanom 

pomaganju nadarenim studentima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“  br. 43/15). 

 

Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu novčane pomoći nadarenim studentima 

imaju svi studenti druge i daljnjih godina viših i visokih škola, fakulteta i akademija i studenti 

kao i polaznici obrazovnih institucija koje su u rangu viših, visokih škola ili fakulteta  (u 

daljnjem tekstu: kandidati), s prebivalištem na području Općine Petrijanec i čiji roditelji ili 

skrbnici imaju prebivalište na području Općine Petrijanec najmanje pet godina prije godine u 

kojoj se podnosi zamolba (2012. do 2016. g.). 

 

Uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati: 

- da imaju status redovnog 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.) 

- da je prosjek ocjena položenih ispita u godini koja prethodi godini za koju kandidat 

traži novčanu pomoć najmanje 3,00 te  

- kandidati čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Petrijanec 

najmanje pet godina prije godine u kojoj se podnosi zamolba (2012 do 2016) 

- kandidati koji imaju hrvatsko državljanstvo 
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3. KRITERIJ ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI STUDENTIMA 

 
Temeljem članka 5. Odluke o novčanom pomaganju nadarenih studenata („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj 43/2005) kriterij za dodjelu novčane pomoći su: 

- uspjeh na studiju  

- objavljeni stručni rad u odgovarajućoj publikaciji ili  

- sudjelovanje na državnim natjecanjima 

- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. 

 
Bodovanje po kriterijima za dodjelu novčane pomoći studentima propisano je člankom 7. 
Odluke o novčanom pomaganju nadarenih studenata („Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ broj 43/2005) kako slijedi: 
 

Rang listu kandidata utvrđuje Komisija za provedbu natječaja na način da se prosječna 

ocjena iz prethodne godine studija boduje sa dvostrukim brojem bodova koji odgovaraju 

prosjeku ocjena. Bodovi se izračunavaju na dvije decimale. 

Za objavljeni rad u stručnoj publikaciji dodjeljuju se tri boda. 

Za sudjelovanje na državnim stručnim natjecanjima dodjeljuje se pet bodova. 

Za sudjelovanje na  međunarodnim stručnim natjecanjima dodjeljuje se sedam bodova. 

 
4. BROJ  STIPENDIJA  

 

Novčana pomoć se dodjeljuje svim studentima druge i daljnjih godina viših i visokih škola, 

fakulteta i akademija i studenti kao i polaznici obrazovnih institucija koje su u rangu viših, 

visokih škola ili fakulteta koji ispunjavaju uvjete navedene pod točkom 2. ovog natječaja. 

 
5. VISINA STIPENDIJE 

 
Utvrđuje se da se studentima za akademsku  2017/2018. godinu dodjeljuje stipendija 

u visini mjesečnog iznosa: 

 

- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedišem na području Varaždinske 

županije u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna, te  

- studentima polaznicima visokih učilišta sa sjedišem na području Međimurske županije 

u mjesečnom iznosu od 350,00 kuna, te  

       -  studentima  polaznicima visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske i Međimurske 

županije na području Republike Hrvatske ili u stranoj državi u mjesečnom iznosu od 600,00 

kuna. 

Konačan broj stipendija utvrditi će se utroškom sredstava iz proračuna Općine 

Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata. 

 

 
6. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA 

 

 Svi podnositelji prijava na natječaj za dodjelu novčane pomoći  prilažu dokumtaciju u 

svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i to: 

 

- pisana prijava vlastoručno potpisana od podnositelja prijave (Obrazac I. – Prijava) 

- preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika 
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- preslika osobne iskaznice studenta 

- potvrda o upisu na fakultet u tekuću akademsku godinu 

- potvrda škole ili fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodne godine izračunat na jednu 

decimalu 

- izjava studenta da nije korisnik neke druge stipendije (Obrazac II. – Izjava) 

- uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu roditelja ili skrbnika i studenta 

- dokaz za objavljeni rad u stručnoj publikaciji ako postoji 

- dokaz o sudjelovanju na državnim natjecanjima ako postoji 

- dokaz o sudjelovanju na međunarodnim stručnim natjecanjima ako postoji 

 

7. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA 

 

 Natječaj će se objaviti u javnom glasilu, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama 

Općine Petrijanec, a otvoren je 15 dana računajući od idućeg dana od dana objave istog u 

javnom glasilu. 

 

8. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA  

 

Prijavu podnosi student osobno i dostavlja  u pisanom obliku (na Obrascu I. 

PRIJAVA) s priloženom dokumentacijom poštom preporučeno na adresu: Općina Petrijanec, 

Komisija za provedbu natječaja za dodjelu novčane pomoći nadarenim studentima, Vladimira 

Nazora 157, 42 206 Petrijanec ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine u zatvorenoj omotnici s napomenom: „prijava na natječaj za novčanu pomoć 

nadarenim studentima - NE OTVARAJ“. 

Obrazac prijave (Obrazac I.) nalazi se na internetskoj stranici Općine www.petrijanec.hr. 

 

9. POSTUPAK  OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA 
 

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provodi Komisija za dodjelu novčane 

pomoći nadarenim studentima po proteku roka za dostavu prijava na natječaj. 

U slučaju da je prijava podnijeta nepravovremeno ili nije priložena potrebita dokumentacija o 

ispunjavanju uvjeta za dodjelu novčane pomoći, Komisija će nakon otvaranja prijave istu 

odbaciti zaključkom, te je neće dalje razmatrati i ne provodi bodovanje prema propisanim 

kriterijima za istu. 

Nakon razmatranja prispjelih prijava za dodjelu stipendija po vrstama  i utvrđivanja 

ispunjavanja uvjeta  kandidata, te provedbe bodovanja prema propisanim kriterijima Komisija 

utvrđuje Listu kandidata za dodjelu novčane pomoći. 

Lista kandidata za dodjelu novčane pomoći nadarenim studentima dostavlja se svakom 

kandidatu i objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Petrijanec kao i na internetskoj 

stranici Općine Petrijanec. 

 

10. PRAVNA ZAŠTITA 
 

 Svaki kandidat sa Liste kandidata za dodjelu novčane pomoći može podnijeti pisani 

prigovor općinskom načelniku Općine Petrijanec u roku od osam dana računajući od idućeg 

dana od objave Liste kandidata za dodjelu novčane pomoći nadarenim studentima. 

Općinski načelnik Općine Petrijanec donosi odluku o prigovoru u roku osam dana od dana 

isteka roka za podnošenje prigovora na Listu kandidata za dodjelu novčane pomoći 

nadarenim studentima. Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 

http://www.petrijanec.hr/
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11. UVID I INFORMACIJE 
 

Svi zainteresirani studenti mogu izvršiti uvid u Odluku o novčanom pomaganju nadarenih 

studenata (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 43/2005) i Odluku o imenovanju 

komisije i raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2017/2018. 

godinu općinskog načelnika Općine Petrijanec, KLASA: 604-01/17-01/1, URBROJ: 2186-06-

17-808 od 06. studenog 2017. godine svakog radnog dana u sjedištu Općine u uredovno 

vrijeme od 11,00 do 14,00 sati ili na internetskoj stranici Općine Petrijanec 

www.petrijanec.hr.  

 

KLASA: 604-01/17-01/2 
URBROJ: 2186-06-17-808 
Petrijanec, 14. studeni 2017.                                           
 

 

OPĆINA PETRIJANEC 
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