REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

POVJERENSTVO ZA UČENIČKE I
STUDENTSKE STIPENDIJE

KLASA: 604-01/11-01/03
UR.BROJ: 2197/03-02-11-2
Krapinske Toplice, 08. studeni 2011.g.

Na temelju članka 7. i 19. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.
KZŽ br. 12/04 i 21/09) nakon okončanog postupka natječaja za dodjelu stipendija za nadarene
učenike i studente za 2011/2012. školsku godinu, Povjerenstvo za učeničke i studentske
stipendije

objavljuje

REDOSLIJEDNU LISTU

za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente
za 2011/2012. školsku godinu

I
1. UČENIČKE STIPENDIJE
Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice Klasa: 60401/11-01/01, Ur.broj: 2197/03-01-11-1 o visini i broju stipendija za 2011/2012. školsku
godinu, dodjeljuje se jedna (1) stipendija .
Na temelju raspisanog i provedenog natječaja, Zaključka Općinskog načelnika o broju
stipendija, razmatranja svakog podnijetog zahtjeva te utvrđivanja činjeničnog stanja temeljem
utvrđenih kriterija i podnijetih dokaza , pravo na stipendiju ostvaruje:

MARKO VUZEM

II
2. STUDENTSKE STIPENDIJE
Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice Klasa: 60401/11-01/01, Ur.broj: 2197/03-01-11-1 o visini i broju stipendija za 2011/2012. školsku
godinu dodjeljuje se jedna (1) stipendije .
Na temelju raspisanog i provedenog natječaja, razmatranja
svakog podnijetog
zahtjeva te utvrđivanja činjeničnog stanja temeljem utvrđenih kriterija i podnijetih dokaza,
Povjerenstvo za učeničke i studentske stipendije utvrđuje da ni jedan od kandidata ne
ispunjava uvjete propisane člankom 20. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske
Toplice, odnosno da ni jedan kandidat nije dokazao uvjet nadarenosti propisan člankom 20.
Pravilnika, te se slijedom toga za 2011/2012. školsku godinu ne dodjeljuje stipendija za
nadarene studente.

III

Na objavljenu redoslijednu listu temeljem članka 7. stavka 5. uvodno citiranog
Pravilnika može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice u
roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice.
Odluka Općinskog načelnika je konačna.

IV

Redoslijedna lista objavljena je na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice dana
14. 11. 2011.g.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:
VESNA LEVAK , v.r.

Prilog:
1. Lista bodovanja

UČENIČKE STIPENDIJE ZA NADARENE – BODOVANJE
Red.
br.

Ime i prezime

Uspjeh u
osnovnoj ili
srednjoj školi
najmanje 4,5 za
sve završene
godine

Uspjeh na
natjecanji
ma

Izvannastavni
rezultati
postignuti iz
određenog
znanstvenog
odnosno
umjetničkog
područja

preporuke

1.
2.

Marko Vuzem
Tomislav Vdović

da
da

da
ne

nema
nema

da
ne

STUDENTSKE STIPENDIJE ZA NADARENE– BODOVANJE
Red.
br.

Ime i prezime

1.
2.

Gordan Mihovilić
Željka Sinković

Uspjeh u srednjoj
školi najmanje
4,5 odnosno
studiju najmanje
3,5 za sve
završene godine

Uspjeh na
natjecanjima

Izvannastavni
rezultati
postignuti iz
određenog
znanstvenog
odnosno
umjetničkog
područja

preporuke

da
da

ne
da

nema
nema

ne
ne
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