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Drenovci,  2. veljače 2018. godine 
 
Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija Općinskog vijeća općine Drenovci od 26. 
siječnja 2018. godine Općinski načelnik općine Drenovci raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2017/2018. godinu 

 
 
I 

Općine Drenovci  dodjeljuje dvije vrste stipendija: 
1. Stipendije za uspjeh u studiranju, 
2. Stipendije prema socijalnom statusu 

Student može podnijeti molbu za obje kategorija stipendija. 
Visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna a broj stipendija ovisi o broju prijava i financijskim mogućnostima 
Općine Drenovci, te će Općina Drenovci dodijeliti najmanje 10 studentskih stipendija. 
Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci akademske godine. 
U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg 
socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata. 
U slučaju da više kandidata za stipendije prema socijalnom statusu ima isti broj bodova, prednost ima 
kandidat koji je ostvario bolji uspjeh. 
 

II 
Pravo na dodjelu  Stipendije za uspjeh u studiranju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 
 da su redoviti studenti druge ili više godine studije, 
 da imaju prebivalište na području Općine Drenovci,  
 da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0, 
 da nisu apsolventi, 
 da su državljani Republike Hrvatske, 
 da nisu stariji od 26 godina. 
E l e m e n t i  za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: 
 uspjeh tijekom posljednje dvije godine studija, odnosno prve godine studija,  
 umjetnički, stručni i znanstveni  rad tijekom studija. 
Način bodovanja kandidata za studentske stipendije za uspjeh u studiranju: 
a) uspjeh u studiju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina školovanja, osim za 
studente druge godine studija. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje i broj bodova. 
Uspjeh u školovanju za studente druge godine studija utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prve 
godine studija. Srednja ocjena pomnožena s brojem 3 određuje broj bodova. 
b) znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj domaćoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji  1,0 
bod, 
c) znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj inozemnoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji  2,0 
boda, 
d) sudjelovanje na domaćem natjecanju  1,0 bod, 
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju  3,0 boda, 
f) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom odnosno umjetničkom projektu  1,0 bod, 
g) nagrada na domaćem natjecanju  1,0 bod, 
h) nagrada na međunarodnom natjecanju  3,0 boda. 



Bodovi na koje studenti imaju pravo po ovom članku, zbrajaju se. 
 

III 
Pravo na dodjelu Stipendije prema socijalnom statusu imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim 
uvjetima: 
 da su  redoviti studenti, 
 da imaju prebivalište na području Općine Drenovci, 
 da su državljani Republike Hrvatske, 
 da nisu stariji od 26 godina. 
E l e m e n t i   za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: 
 socijalni status studenta, 
 uspjeh u studiju. 
Način bodovanja kandidata za stipendije prema socijalnom statusu: 
a)  studenti iz obitelji koji su korisnici pomoći za uzdržavanje  9 bodova, 
b) studenti iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći  6 bodova, 
c) studenti ili njihovi roditelji kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama  7 bodova, 
d) studenti iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom  5 bodova, 
e) studenti iz obitelji sa četvero i više djece   3 boda, 
f) prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna  3 boda, 
    prihod po članu obitelji ne prelazi 1.600,00 kuna 2 boda, 
g) prihod po članu obitelji ne prelazi 2.000,00 kuna, 1 bod. 
h) uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina školovanja, osim 
za studente druge godine studija. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje i broj bodova. 
Uspjeh u školovanju za studente druge godine studija utvrđuje se na osnovi prosjeka ocjena iz prve 
godine studija. Srednja ocjena pomnožena s brojem 3 određuje broj bodova. 
Uspjeh za školovanje studenata prve godine utvrđuje se na isti način kao u prethodnom stavku, s time da 
se za prosjek uzimaju ocjene završnog razreda srednje škole. 
Kandidatu koji dobije bodove prema točkama a) ili b) ne pripadaju bodovi po ostalim kriterijima, osim 
prema uspjehu u školovanju prema točki g). 
Bodovi dobiveni po točkama c) do g) se zbrajaju. 
Socijalni status iz točke a) do d) dokazuje se isključivo potvrdom Centra za socijalnu skrb. 
 

IV 
Stipendija se vraća ako stipendist, bez opravdanog razloga, ne završi godinu studija za koju se stipendira, 
o čemu, na prijedlog Povjerenstva, odluku donosi općinski načelnik. 
Iz posebno opravdanih razloga, posebno zbog teškog socijalnog statusa, općinski načelnik može donijeti 
odluku da se stipendija ne mora vratiti. 
 

V 
Uz prijavnicu za natječaj (obrasci se nalaze u Općini Drenovci, Toljani 1, Drenovci ili se mogu preuzeti 
na službenim  stranicama Općine Drenovci) potrebno je još dostaviti: 
 
ZA STIPENDIJE ZA USPJEH U STUDIRANJU: 
1. Potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice), 
2. Potvrdu o redovnom upisu na studij, 
3. Izjavu da nema već odobrenu stipendiju od druge institucije (obrazac Izjave je dostupan u Općini 
Drenovci ili na službenim stranicama Općine Drenovci), 
4. Prijepis ocjena fakulteta iz prethodnih dviju  godina školovanja, odnosno iz prve godine za studente 
druge godine, 
5. Dokazi o znanstvenim radovima, stručnim radovima, natjecanjima i dr., 
 
 
 
 
ZA STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU: 
1. Potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice), 
2. Potvrdu o redovnom upisu na studij, 



3. Izjavu da nema već odobrenu stipendiju od druge institucije (obrazac Izjave je dostupan u Općini 
Drenovci ili na službenim stranicama Općine Drenovci), 
4. Prijepis ocjena fakulteta iz prethodnih dviju  godina školovanja, odnosno iz prve godine za studente 
druge godine, odnosno završne godine srednje škole za studente prve godine, 
5. Potvrda o visini primanja za sve članove kućanstva za 2017. godinu - potvrda nadležne porezne 
uprave. 
6. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (preslika rješenja ili drugog akta centra za 
socijalnu skrb ili druge odgovarajuće institucije), 
7. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave je dostupan u Općini Drenovci, Drenovci, 
Toljani 1 ili na službenim stranicama Općine Drenovci). 
 

VI 
Prijave se dostavljaju isključivo poštom preporučeno na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, 
Toljani 1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom "prijava na natječaj za stipendiju - NE OTVARATI". 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja, a najkasnije do 20. veljače 2018. 
godine. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnim pločama  Općine Drenovci  te 
putem obavijesti kandidata. 
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste. 
Općinski načelnik  je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor. 
Odluka o prigovoru je konačna. 
Ovaj javni natječaj će se objaviti na oglasnim pločama Općine Drenovcima i službenim stranicama 
Općine Drenovci. 
 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
        Jakša Šestić, prof. 
 
 
 


