REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Načelnik
Na temelju članka 54. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/13 i
4/18) i članka 7. Odluke o stipendiji Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br.
24/11) načelnik Općine Pokupsko dana 07. siječnja, 2019. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE
OPĆINE POKUPSKO ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
Članak 1.
Načelnik Općine Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za
školsku godinu 2018./2019.
Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
U školskoj godini 2018./2019. dodijelit će se ukupno 8 stipendija za učenike srednjih škola i
studente, i to:
- 4 (slovima: četiri) stipendije učenicima srednjih škola,
- 4 (slovima: četiri) stipendije studentima.
Članak 3.
Visina stipendije iz prethodnog članka određuje se u mjesečnim neto iznosima:
- za učenike 300,00 kuna ( slovima: tristo kuna),
- za studente 300,00 kuna ( slovima: tristo kuna).
Članak 4.
Natječaj će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Općine Pokupsko i bit će otvoren do
08. veljače 2019. godine. Ukoliko se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji
zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije, zahtjevi će se primati i obrađivati do kraja tekuće
školske, odnosno akademske godine, sve dok se ne dodijele sve stipendije iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke
županije, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Pokupsko.
KLASA: 602-01/19-01/01
URBROJ: 238-22-01-19-1
Pokupsko, 07. siječnja, 2019. godine
Božidar Škrinjarić,
načelnik

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiji Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije br.
24/11) općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE POKUPSKO
ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji
udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:
A) UČENICI
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Općine
Pokupsko
- da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom
ocjenom od 4,50,
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne
prelazi iznos od 170 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima
Republike Hrvatske (3.800,00 x 1,7 = 6.460,00 po članu kućanstva mjesečno)
A) STUDENTI
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Pokupsko
- da su završili dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s
najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50, odnosno s jedinstvenom
prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih
godišta) od najmanje 3,5
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca
ne prelazi iznos od 170 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema
propisima Republike Hrvatske (3.800,00 x 1,7 = 6.460,00 kn po članu
kućanstva mjesečno)

II.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
A)
ZA UČENIKE:
- uspjeh u školovanju
- socijalni status
A)
ZA STUDENTE:
- uspjeh u školovanju
- socijalni status
Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine
školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine
podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiveni prosjek izražava se kao
broj bodova i pribraja broju bodova utvrđenih prema ostalim kriterijima.
Socijalni status utvrđuje se sukladno članku 13. Odluke o stipendiji Općine Pokupsko
(Glasnik Zagrebačke županije br. 24/11)
Kod istog broja bodova, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu kućanstva.
III.
Stipendija se dodjeljuje za 9 mjeseci, računajući od 1. siječnja 2019. godine za kandidate koji
podnesu zahtjev do 08. veljače 2019. godine, odnosno od mjeseca podnošenja zahtjeva do
kraja školske (akademske) godine, ukoliko se u zadanom roku ne ispuni kvota za dodjelu
stipendije.
IV.
Rok za podnošenje zahtjeva je 08. veljače, 2019. godine.
Ukoliko se u zadanom roku ne ispuni kvota za dodjelu stipendija, prijave će se primati do
ispunjenja kvote za stipendiju, odnosno do kraja školske (akademske) godine.

V.
Za školsku godinu 2018./2019. dodijelit će se najviše 4 stipendije za učenike i 4 stipendije za
studente.
Mjesečna stipendija iznosi:
a) za učenike: 300,00 kuna
b) za studente: 300,00 kuna.
VI.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko objavit će se na oglasnoj
ploči Općine Pokupsko i na web stranici www.pokupsko.hr u roku od 30 dana nakon isteka
roka za podnošenje prijava za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od objave liste na
oglasnoj ploči i web stranici, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor
se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela. Nakon isteka rokova
navedenih u točki VI., načelnik utvrđuje konačnu listu i donosi Odluku o dodjeli stipendije.
Odluka o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.
VII.
Prijave za natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: Općina Pokupsko
Pokupsko 25A, 10414 Pokupsko, s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije“
poštom ili osobno.
Uz obrazac prijave za dodjelu stipendije, koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Pokupsko ili na web stranici Općine Pokupsko, treba priložiti:
a) Životopis;
b) Potvrdu o redovnom upisu u školu – fakultet u školskoj godini 2018./2019.;
c) Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe ili
prijepis ocjena iz dvije prethodne godine školovanja za studente (preslika
dokumenta);
d) Rodni list (preslika dokumenta);
e) Dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika
dokumenta);
f) Izjava o broju svih članova kućanstva, te preslike osobnih iskaznica za sve
punoljetne članove zajedničkog kućanstva;
g) Potvrdu o isplati plaće ili mirovine, potvrdu o naknadi za nezaposlene i sl. za
razdoblje kolovoz - listopad 2018. godine za sve članove zajedničkog
kućanstva, odnosno potvrdu o redovnim školovanju (za članove kućanstva
koji se redovno školuju), te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda
(preslika dokumenta i original na uvid ili ovjerena preslika);
h) Dokaze (predaje se preslika dokumenta,) o ispunjavanju ostalih posebnih
socijalnih uvjeta (rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za
socijalnu skrb o primitku pomoći za uzdržavanje, sudska rješenja o razvodu,
smrtni listovi za roditelja – staratelja, rješenje o invaliditetu kandidata ili
roditelja – staratelja, potvrda o statusu hrvatskog branitelja za kandidata i
roditelja – staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, potvrda Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje – staratelje
i dr.);
i) Izjavu da ne prima neku drugu stipendiju.

Svi kandidati Obrazac za prijavu mogu preuzeti na web stranici Općine Pokupsko
www.pokupsko.hr, za detaljne upute mogu se izravno obratiti Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Pokupsko, tel. 6266-113.

