
Temeljem članka 72. stavak 1. točka 2. i članka 102. Statuta Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/20), te članka 4. stavak 2. Pravilnika o 
stipendiranju učenika („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj: 6/19), Gradonačelnik 
Grada Belog Manastira raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA  

SREDNJIH ŠKOLA 
 

Članak 1.  

Grad Beli Manastir raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 
2019./2020. (dalje: Javni natječaj), učenicima s prebivalištem na području Grada Belog 
Manastira koji su upisani u srednje škole u Republici Hrvatskoj u redovite programe strukovnog 
srednjoškolskog obrazovanja i već primaju stipendiju od nekog gospodarskog subjekta 
(trgovačkog društva ili obrta). 

Članak 2. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 31. listopada 2020. godine. 

Članak 3. 

Broj planiranih stipendija koje će se dodijeliti nakon provedenog postupka javnog  

natječaja: 15. 

Članak 4. 

Učeniku koji je ostvario pravo na stipendiju, stipendija će se dodjeljivati mjesečno, od 
1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine, u visini jednakoj mjesečnom iznosu stipendije 
koju učenik prima od gospodarskog subjekta, ali ne više od 400 kuna. 

Članak 5. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici koji: 

1) su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se 
temeljem propisa dokazuje državljanstvo 

2) imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira, što dokazuju potvrdom 
nadležnog tijela o prebivalištu 

3) pohađaju redoviti program strukovnog srednjoškolskog obrazovanja, što dokazuju 
uvjerenjem o upisu u program srednjoškolskog obrazovanja izdanom od nadležne 
srednje škole za tekuću školsku godinu ne starije od 30 dana od dana prijave na 
natječaj i 

4) primaju stipendiju od strane gospodarskog subjekta, što dokazuju preslikom važećeg 
stipendijskog ugovora s gospodarskim subjektom (trgovačko društvo ili obrt). 
 

Članak 6. 

 Prijave na Javni natječaj podnose se u pisanom obliku, osobno ili putem pošte odnosno 

dostavne službe na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, s 

naznakom: „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih strukovnih škola“. 

  



Članak 7. 

 Obrazac prijave sastavni je dio ovog Javnog natječaja, a samostalno ga ispunjava i 

potpisuje punoljetni učenik koji se prijavljuje na natječaj ili roditelj odnosno zakonski skrbnik za 

maloljetnog učenika. 

Članak 8. 

(1) Molbe za dodjelu stipendija razmotrit će Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija. 

(2) Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih prijava, ispunjavanje 

uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom te utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete 

natječaja. 

(3) Tijekom obrade podnesenih prijava Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih 

institucija tražiti dopunske podatke odnosno provjeru podataka te stručna mišljenja. 

Članak 9. 

(1) Gradonačelnik, na temelju liste kandidata iz članka 8. stavak 2. ovog Javnog 

natječaja, donosi rješenje o dodjeli stipendija koje se objavljuje na mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči Grada. 

(2) Sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora na rješenje iz stavka 1. ovog 

članka Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave. 

Članak 10. 

 Temeljem rješenja o dodjeli stipendija iz članka 9. stavka 1. ovog Javnog natječaja, s 

punoljetnim učenikom ili roditeljem odnosno zakonskim skrbnikom za maloljetnog učenika koji 

je ostvario pravo na stipendiju, zaključit će se ugovor o stipendiranju u školskoj godini 

2020/2021. 

 

KLASA: 604-01/20-01/02 
URBROJ: 2100/01-01-03-20-3 
Beli Manastir, 6. listopada 2020. godine 
 

GRADONAČELNIK  

Tomislav Rob 

 

 

 

 


