
Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18, 
2/20, 4/21, 10/22), i članka 8. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima 
(„Službene novine Općine Viškovo broj  18/22) Općinska načelnica Općine Viškovo  raspisuje   
 
 

NATJEČAJ 
za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

za nastavnu godinu 2022./2023. 
 

Članak 1. 
 
Pravo prijavljivanja na ovaj Natječaj za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji 
kumulativno zadovoljava slijedeće uvjete: 
  
a. učenik je srednje škole ili redoviti student koji ne studira uz rad, a mlađi je od 27 godina u 
trenutku objave javnog poziva,  
b. prvi put upisuje školsku, odnosno akademsku godinu za koju je podnio zahtjev za dodjelu 
stipendije, 
c. ima posljednje 2 godine prebivalište na području Općine Viškovo, 
d. ima prosjek ocjena: 
- najmanje 4,80 posljednja dva razreda osnovne škola za učenike koji upisuju prvu godinu 
srednje škole 
- najmanje 4,50 u godini koja prethodi godini za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija 
za učenike koji upisuju drugi i više razrede srednje škole, 
- najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike prve godine redovnog 
studija, 
- najmanje 4,50 u godini koja prethodi godini za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija 
za studente s tim da studenti druge i viših godina studija uz traženi prosjek ocjena iz prethodne 
akademske godine za ostvarenje prava na stipendiju moraju imati i najmanje ostvarenih 50 
ECTS bodova. 
 

Članak 2. 
 

Obavezna dokumentacija uz prijavu na Natječaj  je: 
 

a. prijavni obrazac za stipendiranje 
b. preslika domovnice 
c. dokaz o upisu u srednju školu/ fakultet za školsku/akademsku godinu 2022/2023  
d. preslika svjedodžbe ili dokaz o prosjeku ocjena kojim se dokazuje prosjek ocjena iz 

članka 1. Natječaja 
 

Članak 3. 
 
Dodatna dokumentacija uz prijavu na Natječaj je: 
 

a. dokumentacija za dodatno bodovanje iz članka 4. Natječaja točka 2. i točka 3. 
 
 

 



Članak 4. 
 
Dodjela bodova vršiti će se na temelju sljedećih elemenata : 
 

1. Uspjeh u školovanju 
 
a. Prosjek ocjena u posljednje dvije godine u osnovnoj školi: 
    od 4,80 do 4,90   20 bodova 
    od 4,91 do 5,00   25 bodova 
 
b. Prosjek ocjena u srednjoj školi u godini koja prethodi godini za koju se raspisuje natječaj za 

dodjelu stipendija: 
    od 4,50 do 4,60   5 bodova 
    od 4,61 do 4,70   10 bodova 
    od 4,71 do 4,80   15 bodova 
    od 4,81 do 4,90   20 bodova 
    od 4,91 do 5,00          25 bodova 
 
c. Prosjek ocjena na visokom učilištu u godini koja prethodi godini za koju se raspisuje natječaj 

za dodjelu stipendija:  
    od 4,50 do 4,60   5 bodova 
    od 4,61 do 4,70   10 bodova 
    od 4,71 do 4,80   15 bodova 
    od 4,81 do 4,90   20 bodova 
    od 4,91 do 5,00   25 bodova 
 

2. Postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini 
 
a. na međunarodnom natjecanju 
1. mjesto 20 bodova 
2. mjesto 15 bodova 
3. mjesto 10 bodova 
sudjelovanje   5 bodova 
 
b. na državnom natjecanju 
1. mjesto 16 bodova 
2. mjesto 12 bodova 
3. mjesto   8 bodova 
sudjelovanje   4 boda 
 
c. na županijskom natjecanju 
1. mjesto 12 bodova 
2. mjesto   8 bodova 
3. mjesto   4  boda 
 
 
 
 



Za ostvarivanje bodova temeljem postignutog uspjeha na natjecanjima u prethodnoj 
školskoj/akademskoj godini prijavi je potrebno priložiti: 

- presliku potvrde o  postignutom uspjehu na natjecanjima u prethodnoj 
školskoj/akademskoj godini odnosno sudjelovanja na državnim i međunarodnim 
natjecanjima 
 

3. Socijalni status 
 
Pravo na 20 dodatnih bodova može ostvariti učenik odnosno student ako je zajedničko 
kućanstvo učenika, odnosno studenta korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno 
zakonu kojim se uređuje socijalna skrb. 
 
Za ostvarivanje bodova temeljem socijalnog statusa prijavi je potrebno priložiti: 

- presliku rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu čiji 
je član učenik/student        
 

Članak 5. 
 

Predaja natječajne dokumentacije 
 
Natječajna dokumentacija za stipendiranje predaje se u zatvorenoj koverti  sa naznakom “ne 
otvarati – natječaj  za stipendiranje učenika“ odnosno “ne otvarati – natječaj  za 
stipendiranje studenata“ 
 
- ubacivanjem u sandučić koji se nalazi kraj ulaza u pisarnicu Općine zaključno do  
 02.12.2022. godine, do 13,30 sati 
 
- putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo – zaključno sa danom  
  02.12.2022. godine  
 
- osobnom dostavom u Pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3 (prizemlje) zaključno s danom 
  02.12.2022. godine, u uredovno vrijeme Pisarnice za stranke 
 

Članak 6. 
 

Utvrđivanje konačne liste stipendista 
 
Broj predviđenih stipendija je ograničen, a dodjeljivat će se prema utvrđenoj konačnoj rang 
listi. 
  
Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne 
uvjete iz ovog Natječaja ne smatra se kandidatom na Natječaju. Podnositelju prijave dostavlja 
se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave. Protiv obavijesti 
podnositelj prijave nema pravo podnošenja pravnog lijeka. 
 
Odluku o dodjeli stipendija s rang listom donosi Općinski načelnik, protiv koje kandidat ima 
pravo podnošenja pisanog prigovora u roku 8 dana od dana dostave Odluke. 
 



Nakon isteka roka za podnošenje prigovora odnosno nakon donošenja odluke povodom 
podnesenog prigovora Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija s konačnom rang 
listom kandidata. 
 
 
Prijavom na ovaj Natječaj, podnositelj prijave  prima na znanje da je Općina Viškovo, 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22), 
obvezna objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima te je sukladno 
navedenom obvezna objaviti ime i prezime korisnika stipendije i visinu iznosa stipendije na 
web stranici Općine Viškovo. 
 
Prijavom na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje suglasnost i dopuštenje Općini Viškovo 
da osobne podatke može koristiti i obrađivati za potrebe provedbe postupka dodjele 
stipendija i donošenja Odluke o dodjeli stipendija s rang listom kandidata. Općina Viškovo 
će osobne podatke koristiti u vremenskom razdoblju koje je nužno za  ostvarivanje prava na 
stipendije, te protekom roka i završetkom postupka dodjele stipendija postupati sukladno 
članku 12. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka. 
 
 
 
 


