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Grad VrbovecGrad VrbovecGrad VrbovecGrad Vrbovec    
Gradsko poglavarstvoGradsko poglavarstvoGradsko poglavarstvoGradsko poglavarstvo    
 
Klasa: 604-02/07-02/13 
Urbroj: 238/25-02/07-57-1  
Vrbovec, 29. siječnja 2007. godine  
 
 
           Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vrbovca, 
Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovca raspisuje 
    
    

N A N A N A N A T J E Č A J T J E Č A J T J E Č A J T J E Č A J     
za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola     

 slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na području Grada Vrbovca slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na području Grada Vrbovca slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na području Grada Vrbovca slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na području Grada Vrbovca    
 za školsku godinu 2006. / 2007. za školsku godinu 2006. / 2007. za školsku godinu 2006. / 2007. za školsku godinu 2006. / 2007.    

    
    

I.I.I.I.    
         Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici srednjih škola  
koji  udovoljavaju sljedećim općim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske 
- da su redoviti učenici srednje škole i nisu stariji od 20 godina 
- da imaju najmanje 5 (pet) godina prebivalište na području Grada Vrbovca 
- da su završili dvije prethodne godine školovanja  dobrim uspjehom, odnosno s  

            jedinstvenom prosječnom ocjenom od najmanje 3,0 
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne 
prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima 
Republike Hrvatske (1.600,00 x 1,7 = 2.720,00 kn po članu kućanstva mjesečno. 
 

II.II.II.II.    
         Za školsku godinu 2006/07 dodijeliti će se najviše 20 stipendija.    
         Učeničke stipendije iznositi će 300,00 kn po učeniku. 
         Stipendije se dodjeljuju za nastavnu godinu 2006 / 2007 za 10 mjeseci. 
         Stipendije se automatski nastavljaju u slijedećoj godini ako stipendirani učenik 
uredno u roku završi godinu sa prosječnom ocjenom  većom ili istom od prosječne ocjene 
za koju je dobio stipendiju. 
         Učenici dobitnici stipendije Grada Vrbovca ne mogu istovremeno primati i druge 
stipendije. 



 - 2 - 

         Natječaj traje od 29. siječnja 2007.  do 16. veljače 2007. godine odnosno 15 dana i 
objaviti će se na web stranici Grada, u lokalnom tisku, putem medija «Radio Vrbovec» i 
oglasnoj ploči Grada. 
         Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu  
školovanja za koju se stipendira; ili ako se nakon 2. ili više godina uspješnog školovanja bez 
razloga prekine školovanje (vraća stipendiju za protekle godine), ili  ako se nakon 
završenog školovanja ne zaposli na području Grada i odradi duplo manji vremenski period 
ako to od njega Grad zatraži ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o 
tijeku školovanja i zaposlenju. 
 
         Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja 
na adresu:Grad Vrbovec, Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Grad Vrbovec, Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Grad Vrbovec, Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Grad Vrbovec, Gradsko poglavarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, u zatvorenim omotnicama s naznakom  
    

« Za natječaj za dodjelu stipendija za učenike « Za natječaj za dodjelu stipendija za učenike « Za natječaj za dodjelu stipendija za učenike « Za natječaj za dodjelu stipendija za učenike     
srednjisrednjisrednjisrednjih škola  slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na područjuh škola  slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na područjuh škola  slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na područjuh škola  slabijeg imovinskog statusa sa prebivalištem na području    

Grada Vrbovca za školsku godinu 2006 / 2007»Grada Vrbovca za školsku godinu 2006 / 2007»Grada Vrbovca za školsku godinu 2006 / 2007»Grada Vrbovca za školsku godinu 2006 / 2007»    
    

Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog natječajem, naknadno podnesene 
prijave i natječajna dokumentacija neće se uvažavati.prijave i natječajna dokumentacija neće se uvažavati.prijave i natječajna dokumentacija neće se uvažavati.prijave i natječajna dokumentacija neće se uvažavati.    
    
Uz molbu za dodjelu stipendije, uz  životopis    treba priložiti: 

a) potvrdu o upisu na određenu školu u školskoj godini 2006 / 2007. 
b) Indeks ili ovjereni prijepis ocjena iz  prethodne dvije godine školovanja 
c) dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica 
d) potvrda o prebivalištu za zadnjih 5 godina za sve članove kućanstva 
e) Potvrde o ukupnom broju članova domaćinstva 
f) potvrdu o ukupnim primanjima članova kućanstva PK (Porezna uprava), 
g) dokaz o sudjelovanju na domaćem ili međunarodnom natjecanju, dobivenim 

nagradama i priznanjima, objavljenom radu u domaćoj ili inozemnoj publikaciji, 
sudjelovanju u znanstveno-stručnom istraživačkom ili drugom projektu, što se ne 
odnosi na športske rezultate 

h) izjavu da ne prima neku drugu stipendiju 
 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Vrbovca objaviti će se na oglasnoj 
ploči Gradskog poglavarstva 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu 
stipendije. U roku 8 dana od dana objave liste na oglasnim pločama, svaki kandidat može 
podnijeti pismeni prigovor na listu Gradskom poglavarstvu putem Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti gradskog poglavarstva Grada Vrbovca. 

 
 

Predsjednik PoglavarstvaPredsjednik PoglavarstvaPredsjednik PoglavarstvaPredsjednik Poglavarstva    
    

Vladimir Bregović, ing. građ.Vladimir Bregović, ing. građ.Vladimir Bregović, ing. građ.Vladimir Bregović, ing. građ.    
 


