REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinski načelnik
KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2186/020-02-21-4
Mali Bukovec, 14. listopada 2021.g.
Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 69/21, dalje u tekstu: Odluka) i članka 4. Programa o dodjeli stipendija
učenicima s područja Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
78/21, dalje u tekstu: Program), Općinski načelnik Općine Mali Bukovec raspisuje sljedeći
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima s područja Općine Mali Bukovec za
školsku godinu 2021./2022.
Članak 1.
(1) Općinski načelnik Općine Mali Bukovec za srednjoškolce koji se školuju za deficitarna
zanimanja odobrava 20 stipendija u školskoj godini 2021./2022.
(2) Popis deficitarnih zanimanja iz prethodnog stavka ovog članka je Prilog 1. ovog Natječaja
i čini njegov sastavni dio.
Članak 2.
(1) Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici:
1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. koji prvi puta upisuju prvi razred srednje škole za deficitarna zanimanja poljoprivrednog i
obrtničkog smjera iz Priloga 1. ovog Programa,
3. čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec,
4. koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija
dodijeljenih od strane nadležnih ministarstava, za vrijeme dodjele i korištenja stipendije
Općine Mali Bukovec.
(2) Osim učenika iz stavka 1. ovog članka pravo na stipendiju ostvaruju i učenici koji su
primali stipendije Općine Mali Bukovec u šk. godini 2020./2021. kada su bili polaznici prvog
razreda, ako zadovoljavaju i sljedeće uvjete:
1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mali Bukovec,
3. koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija
dodijeljenih od strane nadležnih ministarstava, za vrijeme dodjele i korištenja stipendije
Općine Mali Bukovec,
4. redovito upisuju drugi razred srednje škole,
5. upisuju drugi razred za deficitarna zanimanja.

(2) Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije učenici koji su punoljetni (navršenih 18 godina)
podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik.
Članak 3.
(1) Mjesečni iznos stipendije iznosi 300,00 kuna.
Članak 4.
(1) Dokumenti potrebni za dodjelu stipendija učenicima iz članka 2. stavka 1. ovog Natječaja
su:
1. Popunjeni i potpisani obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Mali
Bukovec (koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Mali Bukovec
https://www.mali-bukovec.hr/ ili osobno u prostorijama Općine Mali Bukovec, na adresi:
Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14),
2. Preslika osobne iskaznice učenika,
3. Potvrda škole o redovitom upisu u školsku godinu 2021./2022. u svrhu ostvarivanja prava
na stipendiju,
4. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika ili preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
5. Potpisana izjava kojom korisnici izjavljuju da nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih
primanja koja imaju obilježja stipendija dodijeljenih od strane nadležnih ministarstava, za
vrijeme dodjele i korištenja stipendije Općine Mali Bukovec (koja se može preuzeti na
službenim internetskim stranicama Općine Mali Bukovec https://www.mali-bukovec.hr/ ili
osobno u prostorijama Općine Mali Bukovec, na adresi: Mali Bukovec, Ulica Mihovila
Pavleka Miškine 14),
(2) Dokumenti potrebni za dodjelu stipendija učenicima iz članka 2. stavka 2. ovog Natječaja
su:
1. Popunjeni i potpisani obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Mali
Bukovec (koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Mali Bukovec
https://www.mali-bukovec.hr/ ili osobno u prostorijama Općine Mali Bukovec, na adresi:
Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14),
2. Preslika osobne iskaznice učenika,
3. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika ili preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
4. Potpisana izjava kojom korisnici izjavljuju da nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih
primanja koja imaju obilježja stipendija dodijeljenih od strane nadležnih ministarstava, za
vrijeme dodjele i korištenja stipendije Općine Mali Bukovec (koja se može preuzeti na
službenim internetskim stranicama Općine Mali Bukovec https://www.mali-bukovec.hr/ ili
osobno u prostorijama Općine Mali Bukovec, na adresi: Mali Bukovec, Ulica Mihovila
Pavleka Miškine 14),
5. Potvrda o redovitom upisu drugog razreda srednje škole za deficitarna zanimanja za
školsku godinu 2021./2022.
Članak 5.
(1) Općina Mali Bukovec zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne
dokumentacije, od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju ukoliko ustanovi da je
isto potrebno kako bi se utvrdilo da li učenik zadovoljava sve uvjete i kriterije za dodjelu
stipendija, sukladno Programu.
Članak 6.
(1) Prijave kandidata dostavljaju se putem (e)pošte na adresu:
Općina Mali Bukovec

s naslovom "Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Mali Bukovec",
Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14
42 231 Mali Bukovec
opcina@mali-bukovec.hr
ili osobno u pisarnicu Općine Mali Bukovec na adresu: Mali Bukovec, Ulica Mihovila
Pavleka Miškine 14, 42 231 Mali Bukovec.
Članak 7.
(1) Rok za podnošenje prijave je 20.12.2021. (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa
žigom pošte od 20.12.2021.)
(2) Osobne prijave ili prijave na email iz članka 6. primaju se do istog datuma zaključno u
15:00 sati, u pisarnici Općine Mali Bukovec.
Članak 8.
(1) Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Članak 9.
(1) O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem Lista reda
prvenstva za dodjelu stipendija.
(2) Utvrđena Lista reda Povjerenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči
Općine Mali Bukovec, na adresi: Mali Bukovec, Ul. M.P. Miškine 14 i na internetskim
stranicama Općine Mali Bukovec (https://www.mali-bukovec.hr/).
(3) Pismeni prigovor na Odluku o utvrđivanju Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija
Povjerenstva za dodjelu stipendija podnosi se u roku osam dana od dana objave Odluke
Povjerenstva za dodjelu stipendija, a konačnu odluku donosi Općinski načelnik Općine Mali
Bukovec.
Članak 10.
(1) Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije
kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno
odredbama Odluke i Programa.
Članak 11.
(1) Sve dodatne odredbe o dodjeli stipendija sadržane su u Programu koji je objavljen na
službenim internetskim stranicama Općine Mali Bukovec https://www.mali-bukovec.hr/.
Članak 12.
(1) Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendija mogu se dobiti na
broj telefona 042/843-143.
Općinski načelnik
Darko Marković

