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KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 604-01/13-01/02 

URBROJ:2197/03-02-13-2 

Krapinske Toplice, 25.09.2013.. 
 
 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/09 i 8A/13) 
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 5. sjednici održanoj 25.09.2013.g. donijelo je 

 
 

P R A V I L N I K  

 o izmjenama  Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu 

stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine 

Krapinske Toplice 
 
 

Članak 1 

U Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih 
škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) (Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije br.12/04 i 21/09) u članku 7 stavak 1. mijenja se i glasi: 

 
„Zahtjeve po natječaju  rješava Upravni odjel putem Povjerenstva za dodjelu stipendija 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovanog od Općinskog vijeća Općine, na osnovi kriterija 
iz ovog Pravilnika.»  

 

Članak 2 

 U članku 9.  stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 

 

„ SOCIJALNI STATUS 

 Na osnovi podataka o sastavu obitelji (pismena izjava uz zahtjev) i dokumentacije o 

svim prihodima obitelji, izračunava se prosječni prihod po članu obitelji, u tri mjeseca koja 

prethode natječaju,  i isti se boduje. 

Kao mjesečni prihod članova obitelji smatra se prihod koje članovi obitelji ostvaruju iz 

plaća, mirovina, ili drugih vrsta prihoda. 

Primanja kao što su stalna novčana pomoć, naknada za zaštitu životnog standarda, 

doplatak za pomoć i njegu, stipendija, dječji doplatak i zaštitni dodatak ne ulaze u prihode 

obitelji. 

Prosjek prihoda po članu obitelji utvrđuje se kako slijedi:   
do 1.200  kuna       20 bodova 

od 1.201 do 1.500 kuna    15 bodova 

od 1.501 do 2.000  kuna    10 bodova 

od 2.001 do  2.400 kuna         5 bodova 

preko 2.400 kuna          0 bodova.“ 

 



 

 Članak 3. 

Ovlašćuje se Odbor za Statut i poslovnik Općinskog vijeća na izradu i objavu 

pročišćenog teksta Pravilnika o  utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija 

učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice. 

 

 

Članak 4. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije.“ 
 

                

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

                                                                                    

  

                PREDSJEDNICA: 

                       KARMELITA PAVLIŠA,dip.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


