
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin KLASA: 021-05/21-01/0006, 
URBROJ: 2168/02-01/14-21-38 od 12 listopada 2021. godine. i I. Izmjena Pravilnika o 
stipendiranju studenata općine Medulin KLASA: 024-01/22-01/0001, URBROJ: 2163/27-02-
6-22-14 od 22 rujna 2022. godine, te Zaključka načelnika KLASA: 604-01/22-01/0003, 
URBROJ: 2163-27-02-6-22-1 od dana 25.10.2022. godine, načelnik Općine Medulin 
raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu novih stipendija studentima za akademsku godinu 2022./2023.

I.
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin I. Izmjena Pravilnika o 
stipendiranju studenata općine Medulin, Općinski načelnik Općine Medulin u akademskoj 
godini 2022./2023. dodjeljuje stipendije za studente Općine Medulin koji redovito studiraju na 
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim 
studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim 
stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima izjednačenim 
studijima u inozemstvu. 

II.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti na 
preddiplomskom i diplomskom studiju koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: 

• da su državljani Republike Hrvatske,
• da student ima prebivalište na području Općine Medulin, i to najmanje jednu (1) 

godinu bez prekida prije objave natječaja, 

• da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave na natječaj 
imaju prebivalište na području općine Medulin i to najmanje jednu (1) godinu bez 
prekida prije objave natječaja

• da nisu istovremeno korisnici stipendije iz ostalih izvora

• da su ostvarili prosjek ocjena i to:

-najmanje 4,00 u prethodne dvije školske godine (za studente koji upisuju I. godinu 
studija), 

- najmanje 3,00 u prethodnoj akademskoj godini studija, te da su ostvarili najmanje 
45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente koji upisuju više 
godine studija).

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisani zahtjev (Prilog 
1) dostaviti: 

• izjava studenta o dozvoli objave osobnih podataka (Prilog 2),
• izjava studenta da nije korisnik druge stipendije/odricanje od druge stipendije, (Prilog 

3),
• domovnicu / elektronički zapis iz Knjige državljana, 
• uvjerenje o prebivalištu / elektronički zapis o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 

mjeseci) za sve članove zajedničkog domaćinstva,
• potvrdu o upisu u akademsku godinu 2022./2023. odnosno potvrde svakog visokog 

učilišta u slučaju paralelnog studiranja na dva redovita studija, te potvrde o 
paralelnom završenom školovanju u dva programa obrazovanja ako je primjenjivo 
(izvornik)



• osobnu iskaznicu (preslik obje strane) 
• prijepis svih ocjena prethodne akademske godine (izvornik), odnosno studenti prve 

godine, svjedodžbe (preslik) ili prijepis ocjena (izvornik) iz dvije prethodne školske 
godine, 

Ukoliko student ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom, kao dokaze može dostaviti:
• potvrde o osvojenim nagradama i sudjelovanju na znanstvenim i sportskim 

natjecanjima (državnim i međunarodnim) verificirane od strane nadležnog 
Ministarstva, Agencija za odgoj i obrazovanje ili drugog nadležnog državnog tijela.
Osvojene nagrade i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima boduju se samo uz 
uvjet dostavljene potvrde srednjoškolske odnosno visokoškolske ustanove da je 
natjecanje verificirano od strane ovlaštenih inozemnih institucija, koju podnositelj 
prijave prilaže uz prijavu. 

• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 
odnosno Hrvatskog sportskog saveza gluhih o statusu vrhunskog sportaša

• potvrdu organizatora volontiranja o broju ostvarenih sati ili preslik ovjerene 
volonterske knjižice od strane organizatora volontiranja o ostvarenim volonterskim 
satima tijekom prethodne školske, odnosno akademske godine,  

• izjava kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva (student) iz obitelji s troje i više 
djece, uz uvjet da djeca žive u zajedničkom obiteljskom domaćinstvu te da ih roditelj/i 
uzdržava/ju (Prilog 4)

• izvod iz matice umrlih ili smrtni list za oba roditelja  ili elektronički zapis ili rješenje o 
proglašenju nestalim, ili ako se ništa od navedenog ne može primijeniti vlastoručno 
sastavljena i potpisana izjava kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva (student) 
bez oba roditelja, 

• izvadak/elektronički zapis iz matice rođenih za dijete/djecu, kojim se dokazuje da je 
podnositelj zahtjeva (student) roditelj djeteta/djece,

• potvrda/uvjerenje o upisu na redovito školovanje izvan mjesta prebivališta za svakog 
člana obitelji, osim podnositelja prijave,

• rješenje odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tjelesnom 
oštećenju podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi u zajedničkom obiteljskom 
domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva, ako ima tjelesno oštećenje preko 50%,

• potvrda nadležnog ureda za obranu glede statusa roditelja kandidata

Za svakog člana zajedničkog obiteljskog domaćinstva na temelju kojeg student, sukladno 
Pravilniku može ostvariti pravo na dodatne bodove, ( za člana/ove obitelji koji se redovito  
školuje/u izvan mjesta prebivališta ili za člana/ove obitelji ako ima/ju tjelesno oštećenje preko 
50%, za uzdržavanje troje i više djece u zajedničkom obiteljskom domaćinstvu), pored 
isprava, kojima se utvrđuje postojanje određene/ih činjenice/a, obvezna je i dostava 
uvjerenja o prebivalištu /elektronički zapis o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 mjeseci), 
za svakog člana.

Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od objave Natječaja u dnevnom listu “GLAS ISTRE”, 
na oglasnoj ploči Općine Medulin i na web stranici Općine Medulin www.medulin.hr, na 
adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin.
Kontakt osoba: Nenad Vojnić, tel. 052/385-676, nenad.vojnic@medulin.hr.

Bodovanje i rangiranje pristupnika sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata općine 
Medulin obavlja Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti. 

http://www.medulin.hr/


Odluku o dodjeli stipendija u školskoj godini 2022./2023. donosi Općinski načelnik Općine 
Medulin temeljem navedenog pravilnika.

Za akademsku godinu 2022./2023. biti će dodijeljeno minimalno 15 novih studentskih 
stipendija.

Mjesečna visina stipendije za akademsku godinu 2022./2023. iznosi kako slijedi:
• visina studentske stipendije za studente koji studiraju na visokoškolskim 

ustanovama sa sjedištem u Istarskoj županiji za školsku 2022./2023. godinu 
iznosi 1.000,00 kuna,

• visina studentske stipendije za studente koji studiraju na visokoškolskim 
ustanovama sa sjedištem izvan Istarske županije za školsku 2022./2023. 
godinu iznosi 1.200,00 kuna.

Deficitarna zanimanja određuju se temeljem Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i 
politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od prosinca 2021.

 

Popis priloga:
Prilog 1 - Obrazac ZSS – Zahtjev za dodjelu studentske stipendije
Prilog 2 - Izjava o privoli za prikupljanje i objavu osobnih podataka
Prilog 3 - Izjava da prijavitelj nije korisnik druge stipendije/odricanje od druge stipendije
Prilog 4 - Izjava o broju članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva i njihovom uzdržavanju

KLASA: 604-01/22-01/0003
URBROJ: 2163-27-02-6-22-3
Medulin, 25.10.2022.

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Ivan Kirac, bacc.oec.
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