
                            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA JESENJE 

              Jedinstveni upravni odjel 

 

KLASA: 022-05/19-01/96 

URBROJ: 2140/05-19-1 

Gornje Jesenje, 28. listopada 2019. godine 

 

Temeljem članka 26. stavka 3. Odluke o dodjeli stipendija Općine Jesenje (“Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 38/19, u daljnjem tekstu Odluka) te temeljem 

Zaključka Općinskog načelnika Općine Jesenje (Klasa: 022-05/19-01/95, Urbroj: 2140/05-19-

1) od 21. listopada 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje raspisuje  

NATJEČAJ 

za  dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području  

Općine Jesenje za školsku godinu 2019./2020. 

I. 

Općina Jesenje u školskoj godini 2019./2020.  dodijelit će 10 stipendija redovnim učenicima 

srednjih škola s prebivalištem na području Općine Jesenje u iznosu od po 300,00 kn 

mjesečno, za razdoblje od 10 mjeseci, počevši od 1. rujna 2019. do 30. lipnja 2020. godine.  

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

Pravo prijave na Natječaj, odnosno pravo na stipendiju imaju: 

Pravo na dodjelu stipendije imaju svi redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na 

području Općine Jesenje i koji su pravodobno predali potpuno i točno ispunjen obrazac 

prijave na natječaj. 

Rang lista za dodjelu učeničkih stipendija utvrdit će se temeljem bodovanja utvrđenog u 

članku 7. Odluke o dodjeli stipendija Općine Jesenje. 

Učenici koji imaju osnove za dodatno bodovanje dužni su dostaviti dokaz o istom kako bi 

mogli ostvariti dodatne bodove. 

U slučaju istog broja bodova prednost imaju učenici koji dobiju više bodova prema osnovnom 

bodovanju sukladno članku 8. citirane Odluke. 

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ 

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija redovni je učenik obvezan priložiti sljedeću 

dokumentaciju: 



1) presliku osobne iskaznice ili Potvrde policijske uprave o prebivalištu na 

području Općine Jesenje 

2) potvrdu škole o upisu na redovno školovanje u školsku godinu 2019./2020.  

3) ovjerenu presliku svjedodžbe: za učenike od II. do IV. razreda srednje škole 

svjedodžbu prethodne godine završenog školovanja 

a) prilikom upisa u I. razred srednje škole, prilaže se preslika svjedodžbe 

osmog razreda osnovne škole, svjedodžbe i potvrde o dodatnom 

školovanju, 

b) potvrde o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na natjecanjima 

učenika 

4) izjavu roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu u prilogu ovog 

zahtjeva) 

5) potvrde o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca, 

prije podnošenja zahtjeva (prema uputama na poleđini obrasca Izjave roditelja) 

6) ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti obiteljskog 

kućanstva (samohrani roditelj, djeca branitelja poginulih u Domovinskom ratu, 

djeca invalida Domovinskog rata, djeca dragovoljaca i poginulih dragovoljaca 

Domovinskog rata, ostali članovi obiteljskog kućanstva na redovnom 

školovanju, učenik s poteškoćama u razvoju, djeca u obitelji s poteškoćama u 

razvoju) 

7) izajvu podnositelja zahtjeva da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu 

pomoć. 

 

Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu kojeg zainteresirani učenici mogu dobiti 

u Upravnom odjelu Općine Jesenje svakog radnog dana u vremenu od 07 – 15 sati ili preuzeti 

sa web stranice Općine Jesenje www.jesenje.hr 

 

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI 

Rok za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave 

natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje, zaključno do 12. studenoga 2019. 

godine do 15,00 sati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavljaju se 

osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Jesenje, Odbor za dodjelu stipendija 

Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje, u zatvorenoj omotnici s naznakom 

„Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na 

području Općine Jesenje 2019./2020. “ 

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, 

neće se razmatrati. 

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija vrši provjeru 

dokumentacije te izrađuje rang listu za dodjelu stipendija, a rok za objavu rezultata (rang liste) 

je 30 dana nakon završetka natječaja. Rezultati natječaja objavit će se na web stranicama i na 

oglasnoj ploči Općine Jesenje.  

 

http://www.jesenje.hr/


PRAVO NA PRIGOVOR 

U roku 8 (osam) dana od dana objave rang liste podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora 

Općinskom načelniku. Općinski načelnik, na prijedlog Odbora, donosi odluku o prigovoru 

koja je konačna. 

Na osnovu konačne rang liste Općina Jesenje s korisnikom stipendije sklapa ugovor, kojim će 

se regulirati međusobna prava  i obveze.  

                                      

Ovaj Natječaj objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Jesenje i službenoj mrežnoj  stranici 

Općine Jesenje www.jesenje.hr 

 

                                                                                                                              Pročelnica 

                                                                                           Dubravka Leljak Hršak, dipl.iur.                                                                                                                                 

                                                                                                 

http://www.jesenje.hr/

