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KLASA: 604-01/10-05/1 
URBROJ: 238/25-05/10-9 
Vrbovec, 04. studenog 2010. godine. 
    
 
 
         Temeljem čl. 50. st. 3. al. 26. Statuta Grada Vrbovca («Glasnik Zagrebačke županije» broj 
3/10) te na temelju članka 11. Odluke o stipendiranju studenata    sa prebivalištem na području 
Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 9/07) i Zaključka KLASA: 604-01/10-05/1; 
URBROJ: 238/25-05/10-7    od 04. studenog 2010. godine, Gradonačelnik Grada Vrbovca                                                                            
r a s p i s u j e   
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za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području     

Grada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinuGrada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinuGrada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinuGrada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu    
    
    

IIII    
 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija za studente    sa prebivalištem na području Grada 
Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu. 

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji udovoljavaju 
sljedećim općim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske 
- da su redoviti studenti s prebivalištem na području grada Vrbovca najmanje 5 godina 
- da nisu stariji od 26 godina    
- 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 (1.800,00 x 1,7 = 3.060,00 kn po članu kućanstva mjesečno). 

 
 

IIIIIIII    
    

         Za akademsku 2010/2011. godinu dodijeliti će se najviše 40 studentskih stipendija za 10 
mjeseci sa mjesečnim iznosom od 600,00 kn po studentu. 
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Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: 
- uspjeh u školovanju i socijalni status obitelji. 

Broj bodova se računa slijedećim postupkom: 
Ukupni broj bodova (UBB) dobiva se  kao umnožak osnovnog broja bodova (OB) i faktora 

F1, F2,F3, F4 i F5 
UBB=OB*F1*F2*F3*F4*F5UBB=OB*F1*F2*F3*F4*F5UBB=OB*F1*F2*F3*F4*F5UBB=OB*F1*F2*F3*F4*F5    

Osnovni broj bodova (OB) dobiva se kao geometrijska sredina broja bodova temeljem 
uspjeha (UB) i broja bodova temeljem socijalnog statusa (SB) 

SBUBOB ⋅=     
Broj bodova temeljen na uspjehu(UB) dobiva se na slijedeći način: 
• za studente prve godine kao prosječna vrijednost općeg uspjeha i ocjena iz hrvatskog jezika 

i matematike sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja podijeljena sa 5 i pomnožena 
sa 100. 

•  Za studente 2. i naredne godine studija se prosjek ocjena svih položenih ispita množi sa 
100 i dijeli sa prosjekom ocjena studija.    

Broj bodova temeljen na socijalnom statusu se računa tako da se neoporezivi dio plaće (1800,00 
kn) uvećan za 30% pomnoži sa 100 i podijeli sa prihodom po članu domaćinstva (PC) 

SB=(2.340,00*100)/PCSB=(2.340,00*100)/PCSB=(2.340,00*100)/PCSB=(2.340,00*100)/PC    
Faktori F1, F2, F3, F4 i F5 se određuju na slijedeći način 

F1 F1 F1 F1 –––– vrsta studija vrsta studija vrsta studija vrsta studija    
Sveučilišni studij 1,1 
Stručni studij 0,9 
Veleučilišta 0,7 

F2 F2 F2 F2 –––– faktor tržišta rada faktor tržišta rada faktor tržišta rada faktor tržišta rada    
Studij elektrotehnike i računarstva, Strojarstva i brodogradnje, 
Prirodoslovno matematički studij (matematika i fizika), Studij 
informatike, Studij građevinarstva, Studij jezika, Studij medicine 

1.15 

Studij veterine, Studij prava, Studij kemijske i prehrambene 
tehnologije, Studij farmacije i biokemije, Studij arhitekture, 
Prirodoslovno matematički studiji ( ostali smjerovi ) 

1 

Ostali studiji 0,9 

F3 F3 F3 F3 ----  faktor uspjeha   faktor uspjeha   faktor uspjeha   faktor uspjeha  
završene dvije godine u jednoj 1,2 
godina za godinu 1 
ponavljanje jedne godine 0,9 
ponavljanje više od jedne godine 0,7 

F4F4F4F4----  faktor izvrsnosti  faktor izvrsnosti  faktor izvrsnosti  faktor izvrsnosti    
objavljivanje stručnih radova (rektorova nagrada) 1,05 
objavljivanje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima 1,1 
objavljivanje znanstvenih radova u domaćim časopisima 1,07 

F5F5F5F5---- način studiranja način studiranja način studiranja način studiranja    
za osobne potrebe 1,1 
na teret Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 1 
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Stipendije se automatski nastavljaju u slijedećoj školskoj godini ako stipendirani student 
uredno u roku završi godinu sa istom prosječnom ocjenom ili većom od prosječne ocjene za koju je 
dobio stipendiju. 

Studenti dobitnici stipendije Grada Vrbovca ne mogu istovremeno primati i druge 
stipendije. 

Natječaj traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Vrbovca, a objavit će se i na 
web stranici Grada te putem medija «Radio Vrbovec». 

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu studiranja za 
koju se stipendira; ili ako se nakon 2. ili više godina uspješnog studiranja bez razloga prekine studij 
(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, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Grad Vrbovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Grad Vrbovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Grad Vrbovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, u 
zatvorenim omotnicama s naznakom     
    

«Za Natječaj za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem «Za Natječaj za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem «Za Natječaj za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem «Za Natječaj za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem     
na području Grada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu»na području Grada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu»na području Grada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu»na području Grada Vrbovca za akademsku 2010/2011. godinu»    

    
Nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrđenog Natječajem, naknadno podnesene, 

prijave i natječajna dokumentacija neće se uvažavati. 
Uz prijavu za dodjelu stipendije i životopis    treba priložiti: 

a) Svjedodžbe ili  ovjerenu kopiju ocjena od 1. do 4. razreda srednje škole (samo za kandidate 
I. godine studija) 

b) Indeks sa ocjenama fakulteta u školskoj godini  ili  ovjereni prijepis ocjena iz  prethodnih 
godina studiranja 

c) dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili  ovjerenu presliku domovnice 
d) Potvrda o prosjeku ocjena dotičnog fakulteta 
e) Potvrda o prebivalištu za zadnjih 5 godina za sve članove kućanstva izdana od MUP-a 
f) Potvrdu o visini dohotka za sve članove kućanstva u 2009. godini. (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 

h) izjavu da ne prima neku drugu stipendiju. 
 
         Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Vrbovca objavit će se na oglasnoj ploči 
Grada Vrbovca 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku 8 
dana od dana objave liste na oglasnoj ploči, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na 
listu Gradonačelniku Grada Vrbovca putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada 
Vrbovca. 
 
 
 

GradonačelnikGradonačelnikGradonačelnikGradonačelnik    
    

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


