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Predmet:  Prijedlog  Odluke o produljenju 
                dijela točke V. Natječ

-  podnosi se 
 
 
 Radi usmeno dostavljenih upita kandidata 
kandidata za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istars
akademsku godinu 2015./16.,
01/8-16-2 od 26. siječnja 2016., objavljenog na web stranici Istarske županije dana 26. 
siječnja 2016. , predlaže se donošenje 
tumačenje dijela točke V. Natječ
                                       
                                                                                                      
                                                                                                    
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana, ovdje                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

 

Upravni odjel za obrazovanje, 

 

                                                        

                                                                                              ISTARSKA ŽUPANIJA
                                                                               ŽUPAN

                                                                                                            putem
                                                                                           Stručne službe Skupštine 

o produljenju roka za prijavu na Natječaj te tumač
ke V. Natječaja 

dostavljenih upita kandidata  te do ovog trenutka zaprimljenih prijava 
za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istars

, na temelju Natječaja Klasa: 602-04/16-01/01 Urbroj: 2163/1
čnja 2016., objavljenog na web stranici Istarske županije dana 26. 

nja 2016. , predlaže se donošenje Odluke o produljenju roka za prijavu na Natje
ke V. Natječaja. 

                                                                                                      Pročelnica
                                                           Patricia Smoljan

                                              

 

ISTARSKA ŽUPANIJA         
ŽUPAN   
putem                                                                                             

ne službe Skupštine  

čaj te tumačenje 

zaprimljenih prijava 
za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za 

01/01 Urbroj: 2163/1-
nja 2016., objavljenog na web stranici Istarske županije dana 26. 

za prijavu na Natječaj te 

čelnica 
Patricia Smoljan 



Temeljem odredbe članka 7. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog 
stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ br. 10/15 i 14/15) te Natječaja 
za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku 
godinu 2015./16, Klasa: 602-04/16-01/01 Urbroj: 2163/1-01/8-16-2 od 26. siječnja 2016. (u 
daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenog dana 26. siječnja 2016. godine na web stranici 
Istarske županije, Župan Istarske županije dana 10. veljače 2016. godine donosi  
 

 
 

O D L U K U  
o produljenju roka za prijavu na Natje čaj te tuma čenje dijela to čke V. Natječaja 

 
 
 

 
1. Točka V.1. Natječaja  glasi: 

 
„1. za sve zaposlene članove zajedničkog domaćinstva visina primanja za sve članove, 
dokaz: potvrda poslodavca o visini plaće za šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem 
se podnosi prijava u izvorniku  (za razdoblje lipanj- prosinac 2015.)“ 

 
 
2. Točka V. 6. Natječaja glasi: 

 
„6. nezaposlena osoba dokaz: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o  statusu 
nezaposlene osobe, izvornik. Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena na Hrvatski 
zavod za zapošljavanje dokaz: vlastoručno potpisana  izjava  da je nezaposlena te da 
nije prijavljena na Hrvatski zavod za zapošljavanje, izvornik“ 

 
 
3. Zbog nejasnoća u vezi podnošenja dokaza o ispunjavanju uvjeta iz točke 1. i 2. ovog 

akta,  daje se tumačenje u postupku ocjene dokaza za određivanje kriterija materijalnog 
položaja, a kojim se boduje prosječni primitak po članu zajedničkog domaćinstva 
podnositelja prijave, te se pozivaju kandidati  da u svrhu ispravnog bodovanja dostave 
slijedeće dokaze: 
 
- za člana ili članove zajedničkog domaćinstva koji su u razdoblju od lipnja do prosinca 
2015. bili u jednom razdoblju zaposleni (uključujući i sezonsko zapošljavanje), a drugom 
razdoblju nezaposleni (prijavljeni ili neprijavljeni Hrvatskom zavodu za zapošljavanje), 
ukoliko se njihov status nezaposlene osobe ne nastavlja neposredno na razdoblje u 
kojem su bile zaposlene,  dokaz: vlastoručno potpisana izjava nezaposlene osobe da u 
navedenom razdoblju (od – do) nije bila prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 
izvornik, 
 
- za člana ili članove zajedničkog domaćinstva nezaposlene osobe koje nisu prijavljene 
Hrvatskom zavod za zapošljavanje u razdoblju od lipnja do prosinca 2015. dokaz: 
vlastoručno potpisana izjava nezaposlene osobe da u navedenom razdoblju (od – do) 
nije bila prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, izvornik. 

 
 
  



4. Ovim aktom produžava se rok za dostavu prijava na Natječaj zaključno do 18. veljače 
2016. godine. 
 
Studenti koji su do ovog trenutka podnijeli prijavu za dodjelu stipendija Istarske županije, 
a uz koju nisu dostavili naprijed navedene dokaze (ukoliko se tumačenje iz točke 3. 
odnosi na njihovo zajedničko domaćinstvo) te studenti koji namjeravaju podnijeti prijavu 
na Natječaj, pozivaju se da u dodatnom roku tj. do zaključno 18. veljače 2016. godine,  
dostave naprijed navedene dokaze, odnosno podnesu prijavu, putem pošte 
preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu 

 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehni čku kulturu 

 (s napomenom: Natje čaj za dodjelu stipendija studentima) 
52220 Labin, G. Martinuzzi 2 

 
 

5. Ovo tumačenje objavit će se na web stranici Istarske županije. 
 
 
Klasa: 602-04/16-01/01 
Urbroj: 2163/1-01/8-16-4 
Pula; 10. veljače 2016. 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
      ŽUPAN 

mr.sc. Valter Flego 
 

Dostaviti: 
1. UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ, 
2. Objava (WEB), 
3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


