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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 021-05/17-01/12 

URBROJ: 2135-03/17-01/11 

Tuhelj, 20.09.2017. 

 

Temeljem članka 38. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 14/09 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 2. sjednici održanoj 

20. rujna 2017. godine donosi 

 

PRAVILNIK 

o kriterijima i postupku za dodjelu novčane pomoći učenicima srednjih škola i 

studentima  
 

I. OPĆI DIO 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu novčane 

pomoći učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Tuhelj. Pojmovi koji se 

koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u ženskom ili 

muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.  

 

Članak 2. 

Financijska sredstva za pomoć učenicima srednjih škola i studentima za pokriće 

troškova odlaska na redovito školovanje osiguravaju se u proračunu Općine Tuhelj.  

Odluku o visini osnovne novčane pomoći te o raspodjeli novčanih sredstava za svaku 

školsku/akademsku godinu određuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika 

sukladno predviđenim sredstvima u Proračunu Općine Tuhelj. 

 

Članak 3. 

Deficitarna zanimanja određuju se na temelju Preporuke za obrazovnu politiku i 

politiku stipendiranja za područje Krapinsko – zagorske županije koju izdaje Hrvatski zavod 

za zapošljavanje. 

 

Članak 4. 

Novčane pomoći dodjeljuju se na temelju provedenog javnog natječaja.  

Javni natječaj raspisuje općinski načelnik najkasnije do 15. listopada tekuće godine, a 

objavljuje se na web stranici Općine Tuhelj te na oglasnim pločama na području Općine 

Tuhelj. 

 

 



2 

 

Članak 5. 

Javni natječaj obavezno sadrži: 

- Uvjete i kriterije za dodjelu novčane pomoći 

- Vrijeme trajanja natječaja 

- Naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose 

- Rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja 

 

Članak 6. 

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 30 dana od dana objave natječaja, a u postupak 

razmatranja uzimaju se samo potpune i pravovremene prijave.  

Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi dostavljeni van propisanog roka se ne upućuju u daljnji 

postupak i o tome obavještava njihove podnositelje u roku od 14 dana. 

 

Članak 7. 

Novčane pomoći isplaćuju se u 9 mjesečnih obroka za vremenski period od 1. 

listopada tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine. 

 

II. UČENIČKE NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 8. 

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola s prebivalištem na 

području Općine Tuhelj: 

1.  koji borave u mjestu školovanja i/ili  

2. se školuju za deficitarna zanimanja  

te su u prethodnom razredu ostvarili prosjek ocjena minimalno 3,0.  

Novčanu pomoć ne mogu ostvariti učenici koji ponavljaju razred te koji ostvaruju 

pravo na novčanu pomoć ili stipendiju po drugoj osnovi. 

 

Članak 9. 

Učenici koji predaju zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći na temelju boravka u mjestu 

školovanja, zahtjevu trebaju priložiti:  

1. Presliku osobne iskaznice, 

2. Potvrdu srednje škole o statusu redovitog učenika, 

3. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda, 

4. Potvrdu učeničkog doma o boravku u mjestu školovanja, 

5. Izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju. 

 

Članak 10. 

Učenici koji predaju zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći na temelju školovanja za 

deficitarna zanimanja zahtjevu trebaju priložiti: 

1. Presliku osobne iskaznice, 

2. Potvrdu srednje škole o statusu redovitog učenika, 

3. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda, 

4. Izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju. 
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III. STUDENTSKE NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 11. 

Pravo podnošenja zahtjeva imaju redovni i izvanredni studenti s prebivalištem na 

području Općine Tuhelj koji po prvi puta upisuju tekući semestar, nisu zaposleni te ne 

ostvaruju po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju.  

 

Članak 12. 

Svi studenti koji se prijavljuju, da bi ostvarili osnovni iznos novčane naknade, zahtjevu 

moraju priložiti: 

1. Presliku osobne iskaznice, 

2. Potvrdu o ostvarenom broju ETCS bodova u prethodnoj godini studija, 

3. Presliku indeksa za studente viših godina studija, a presliku svjedodžbe završnog 

razreda srednje škole za studente prve godine studija, 

4. Izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju 

5. Izjavu podnositelja da nije u radnom odnosu. 

 

Na temelju priložene dokumentacije, uz ostvarivanje uvjeta iz članka 11. ovog Pravilnika, 

studenti ostvaruju pravo na osnovni iznos novčane pomoći koji će odlukom propisati 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj.  

 

Članak 13. 

Studenti mogu ostvariti pravo na dodatni iznos novčane pomoći temeljen na sljedećim 

kriterijima:  

1. Socijalni kriterij, 

2. Ostvareni uspjeh u školovanju i 

3. Školovanje za deficitarna zanimanja. 

 

Članak 14. 

Studenti koji žele ostvariti dodatne bodove, zahtjevu moraju priložiti: 

 

a) Bodovi na temelju socijalnog kriterija 

1. Izjavu o članovima kućanstva, 

2. Potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja 3 mjeseca,  

3. Ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva 

(samohrani roditelj, potvrda centra za socijalnu skrb o dobivanju pomoći, pisana 

izjava o otežavajućem socijalnom statusu ili druga dokumentacija). 

 

b) Bodovi na temelju uspjeha u školovanju 

1. Dokaze o postignutim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim 

natjecanjima ostvarenim u prošloj godini školovanja, 

2. Preslike ostvarenih nagrada na razini fakulteta ili sveučilišta, 

3. Ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija. 

 

Studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, obračunati će se dodatni bodovi na 

temelju popisa deficitarnih zanimanja iz Preporuke za obrazovnu politiku i politiku 

stipendiranja za područje Krapinsko – zagorske županije koju izdaje Hrvatski zavod za 

zapošljavanje.  
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IV. NAČIN BODOVANJA PRISTIGLIH ZAHTJEVA STUDENATA 

 

Članak 15. 

Na temelju ostvarivanja osnovnih uvjeta iz članka 11. ovog Pravilnika, studenti 

ostvaruju pravo na 10 bodova. 

 

Članak 16. 

Dodatni bodovi ostvaruju se na temelju socijalnog kriterija:  

 

a) Bodovi ostvareni na temelju ostvarenog dohotka u posljednja 3 mjeseca po članu 

kućanstva:  

1. Ispod 700,00 kuna – 8 bodova         

2. 700,00 – 900,00 kuna – 7 bodova    

3. 900,01-1100,00 kuna – 6 bodova     

4. 1100,01 – 1400,00 kuna – 4 boda    

5. 1400,01 – 2000,00 kuna – 2 boda      

6. Više od 2000,00 kuna – 0 bodova    

 

b) Bodovi ostvareni na temelju ostalih otežavajućih okolnosti: 

1. Kandidat bez roditelja – 3 boda 

2. Kandidat – dijete samohranog roditelja – 2 boda 

3. Kućanstvo u kojem student živi ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 

– 2 bodova 

 

Članak 17. 

Dodatni bodovi ostvaruju se na temelju postignutog uspjehu u školovanju  

 

- Za studente prve godine studija:  

a) ostvareni bodovi na temelju prosjeka ocjena završne školske godine: 

1. 4,50 – 4,60 – 2 boda  

2. 4,61 – 4,70 – 3 boda 

3. 4,71 – 4,85 – 4 boda 

4. 4,86 – 4,99 – 5 bodova 

5. 5,00 -            6 bodova 

 

b) ostvarena prva 3 mjesta na školskim natjecanjima iz znanja (uz dokaz o sudjelovanju):  

 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 

Županijsko  3 boda 2 boda 1 bod 

Državno 4 boda 3 boda 2 boda 

Međunarodno 5 bodova 4 boda 3 boda 

 

- Za studente viših godina studija: 

a) ostvareni bodovi na temelju umnoška prosjeka ocjena i ostvarenih ETCS bodova u 

prošloj akademskoj godini: 

 

Broj ETCS 

bodova 

Prosječna ocjena 

4,61-5,00 4,21-4,60 4,00-4,20 

55-60 10 8 6 

50-54 9 7 5 
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b) Primljene nagrade u protekloj akademskoj godini:  

1. Dekanova nagrada – 3 boda     

2. Rektorova nagrada – 5 boda    

c) Sudjelovanje na natjecanjima iz struke – 2 boda (uz dokaz o sudjelovanju) 

 

Članak 18. 

Način bodovanja studentskih novčanih pomoći za školovanje za deficitarna zanimanja, 

vrši se na način da se studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja dodjeljuje 5 bodova. 

 

V. ODLUČIVANJE O PRISTIGLIM ZAHTJEVIMA 

 

Članak 19. 

Primljene zahtjeve obrađuje i rješava Komisija za dodjelu pomoći učenicima i 

studentima. 

Komisiju imenuje Općinsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i dva člana. 

Zadatak Komisije je da u roku od 15 dana po zaključenju natječaja na osnovu kriterija 

iz ovog Pravilnika te po izvršenom bodovanju sastavi rang listu. 

Odluku o visini osnovnog iznosa novčane pomoći te o broju i iznosu sredstava koji će 

se dodijeliti po dodatnom kriteriju učenicima srednjih škola i studentima donosi Općinsko 

vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Odluka se objavljuje na web stranici Općine Tuhelj i 

na oglasnim pločama. U roku od 8 dana od objave Odluke, podnositelji zahtjeva imaju pravo 

prigovora općinskom načelniku. Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 

 

VI. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 20. 

Novčana pomoć je u pravilu bespovratna osim ako korisnik pomoći tijekom školske 

godine prekine školovanje. Nastanak obveze vraćanja, iznos i rok podmirenja obveze utvrđuje 

se posebnim aktom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj. 

 

Članak 21. 

Studenti koji primaju novčanu pomoć u tekućoj godini, dužni su se odazvati na poziv 

Općine Tuhelj i pridonijeti svojim znanjima i vještinama u organizaciji manifestacija i 

obavljanju drugih poslova iz djelokruga Općine Tuhelj. Ukoliko se studenti ne odazovu 

pozivu Općine Tuhelj u dva navrata, gube pravo prijave na natječaj za dodjelu novčane 

pomoći učenicima i studentima u sljedećim akademskim godinama. 

 

VII.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije». 

 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i postupku 

za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima (''Službeni glasnik Krapinsko – 

zagorske županije'' broj 12/05). 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

                Robert Romić 


