
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU  ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA 
 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim 

učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/15 i 6/18) nastoje se urediti pitanja koja su se u praksi tj. 

provedbi Odluke pokazala spornima. Predlaže se prilaganje potvrde o prosjeku ocjena svih prethodnih godina 

studija/razreda srednje škole, a ne samo prethodne godine studija/razreda srednje škole, utvrđuje se podnošenje 

prijave na natječaj s prilozima isključivo elektroničkim putem, a također se regulira i način bodovanja u slučaju 

nedostavljanja potrebnih dokaza o prihodima  kućanstva. Naime, jedan od kriterija za bodovanje je i mjesečni prihod 

po članu kućanstva. U slučaju da se ne dostavi potrebna potvrda o prihodima članova kućanstva, isto će se bodovati s 

0 bodova. U članku 20. Odluke propisano je što korisnik stipendije treba dostaviti za nastavak stipendiranja. Kao i 

kod uvjeta za dobivanje stipendija, studenti visokih učilišta/učenici srednje škole trebaju dostaviti potvrdu o prosjeku 

ocjena svih prethodnih godina studija/razreda srednje škole. Za nastavak  stipendiranja uvodi se način dostave 

potrebnih potvrda isključivo elektroničkim putem.  

  

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s izmjenama i dopunama Odluke 

o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te prikupljanje mišljenja, 

primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 2. lipnja do 2. srpnja 2020. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za kulturu, 

obrazovanje i sport, Preradovićeva 10, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim 

učilištima ili na e-mail adresu: drazenka.devic@varazdin.hr. 

  



Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) 

izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i 

prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada. 

 

 

  

 

 

 


