
Općinski načelnik Općine Cerovlje   o b j a v l j u j e  
 

N A T J E Č A J 
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/studentskoj 2017./2018. godini 

 
I. 

 U školskoj/studentskoj 2017./2018. godini Općina Cerovlje dodijelit će određen broj 
stipendija učenicima i studentima za školovanje u srednjim školama odnosno visokim 
učilištima u Republici Hrvatskoj, i to: 
 
NAZIV JEDINICE  Broj stipendija koje će se dodijeliti 
LOKALNE SAMOUPRAVE  učenicima studentima 
    
OPĆINA CEROVLJE  10 10 
    
 
UKUPNO 
 

  
10 

 
10 
                  

 
 Općina Cerovlje dodjeljuje stipendije učenicima i studentima koji imaju  prebivalište 
na području Općine Cerovlje. Stipendije se dodjeljuju za jednu godinu školovanja i to za 10 
mjeseci u godini. 

Stipendije učenika i studenata odobravaju se na osnovi mjerila i kriterija: 
 1. uspjeh koji je učenik /student postigao u prethodnoj školskoj odnosno studijskoj 
godini, 
 2. sudjelovanje i plasman na državnom, županijskom ili međudržavnom natjecanju, 
 3. posebni uvjeti.  

Mjerila i kriteriji iskazuju se za svakog učenika i studenta (podnositelja prijave) u bodovima u 
skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 24/13.) i na osnovi toga izrađuje se Rang lista, posebno za učenike, posebno za studente. 
 Iznos mjesečne stipendije: 300,00 kuna za učenike i 450,00 kuna za studente. 

 
II. 

 Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang Liste podnositelja Prijava za 
stipendiranje, u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima  i 
ovim Natječajem. 
 Način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će utvrđeni 
Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na temelju Pravilnika o 
dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima. 
 Stipendiju isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, mjesečno, tijekom školske odnosno 
studijske godine, i to: učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. 
srpnja. 
  

III. 
 Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija preuzet će ugovornu obvezu da će 
po završetku školovanja (studija) raditi na području Općine Cerovlje odnosno u tvrtki ili 
ustanovi koji odredi Stipenditor najmanje onoliko koliko bude trajala isplata stipendije. 
 

IV. 



 Prijave na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje, 
Cerovlje 12,  na propisanom obrascu koji se može dobiti u sjedištu Općine ili preuzeti sa 
službene stranice Općine Cerovlje.   

Prijavi za Natječaj prilaže se: 
1. Fotokopija svjedodžbe odnosno indeksa ovjerene kod javnog bilježnika, u srednjoj 

školi odnosno u visokom učilištu ili u Jedinstvenom upravnom odjelu uz predočenje izvornika 
ili druga isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja odnosno studija. 

2. Dokumentaciju o sudjelovanju na natjecanjima i postignutim uspjesima 
(županijskom, državnom, međunarodnom - ako je kandidat posjeduje), 

3. Potvrdu o upisu u odgovarajuću srednju školu ili visoko učilište odnosno na 
odgovarajuću godinu školovanja, 

4. Isprave o dokazu posebnih uvjeta (članak 10. Pravilnika),  
5. Druge dokumente koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta Natječaja. 

  
 Podaci i dokumenti koji se dostavljaju uz Prijavu kao i za vrijeme trajanja Ugovora o 
stipendiranju podložni su provjeri.  
  

V. 
 Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke IV. iz ovog Natječaja 
dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerovlje,  Cerovlje 12, najkasnije do 
20. listopada 2017. godine.   Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovog Natječaja mogu se dobiti u sjedištu 
Općine Cerovlje. 

 Ovaj Natječaj dostaviti će se osnovnoj i srednjim školama na području Grada Pazina, 
te objaviti na oglasnim pločama i internet stranici Općine Cerovlje, a obavijest o Natječaju 
objavit će se u dnevnom tisku.   
 
 
KLASA: 602-01/17-01/06 
URBROJ: 2163/06-01-01-17-2 
Cerovlje, 16. kolovoza 2017. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
 

Emil Daus, v.r. 



 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 

11/09., 7/13. i 19/14.), Općinski načelnik Općine Cerovlje donosi sljedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1.  U školskoj  2017./2018. godini  Općina Cerovlje dodijelit će učenicima i studentima 
dvadeset (20) stipendija i to deset (10) studentskih i deset (10) učeničkih za školovanje u 
srednjim školama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 

 
2.  Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Rang liste podnositelja Prijava za stipendiranje, u 

skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima i Natječajem za 
stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2017./2018. godini. 

 
3.  Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Cerovlje, najkasnije do 20. listopada 2017. godine. 
 
 
 
 
 
KLASA: 602-01/17-01/06 
URBROJ: 2163/06-01-01-17-1 
Cerovlje, 08. kolovoza 2017. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
 

Općinski načelnik 
Emil Daus, v.r. 
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