
Na temelju članka  8. i 9. Odluke  o srednjoškolskim  i  studentskim  stipendijama  Općine  Krašić  
(„Glasnik Zagrebačke županije br.   46/19),  Jedinstveni upravni odjel  Općine Krašić  15.listopada  
2020. godine  raspisuje 

JAVNI  POZIV

ZA DODJELU SREDNJOŠKOLSKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA  

OPĆINE  KRAŠIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pozivom  utvrđuju opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele srednjoškolskih i studentskih
stipendija Općine Krašić.

Članak 2.

Sredstva za srednjoškolske i studentske stipendiju osiguravaju se u Proračunu Općine Krašić 
na poziciji – Pomoć učenicima i redovnim studentima.

Iznos  stipendije utvrđuje se u visini od   300,00 kuna po korisniku.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Pravo  prijave  na  Javni  poziv  imaju  srednjoškolci  i  studenti  koji  udovoljavaju  slijedećim
minimalnim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da  su  redoviti  učenici  i  studenti  s  prebivalištem  na  području  Općine  Krašić  najmanje

posljednje 2 godine
- da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom

prosječnom ocjenom od  4,5  odnosno s  prosječnom ocjenom za  prethodnu godinu  studija
(studenti starijih godišta) od najmanje 4,0

- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos

od  4.000,00 kuna
- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje na temelju prijave, provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom.  Pravovaljane zahtjeve dostaviti na adresu: 



Općina  Krašić  'Zahtjev za dodjelu srednjoškolskih i studentskih stipendija'

Krašić  101,  10454  Krašić.

Članka  5.

       Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija je  30 dana od dana objave javnoga poziva.

III. TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJE

Članak 6.

O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Krašić. 

Članak 7.

Nakon roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste
kandidata. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objaviti će se na oglasnoj ploči Općine i na
službenoj internet stranici u roku do  30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu
stipendije.

Članak 8.

Nakon isteka rokova za žalbu, Povjerenstvo će utvrditi  konačnu listu kandidata, a  

Odluka povjerenstva o dodjeli stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči i službenoj stranici
Općine Krašić.
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Krašić, 15. listopada 2020.

                                                                                                                OPĆINA  KRAŠIĆ

                                                                                                                  Jedinstveni upravni odjel          


