
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 

 
KLASA: 604-02/17-01/01 
URBROJ: 2211/07-17-2 
Mihovljan, 12.9.2017. 
 
Na temelju st. 2. čl. 2. Pravilnika o stipendijama ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 
06/11) i čl. 39. Statuta Općine Mihovljan ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 05/13)  
Općinsko vijeće Općine Mihovljan na  3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o 

dodjeli učeničkih i studentskih stipendija 
 u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se broj i visina učeničkih i studentskih stipendija koje će se dodijeliti za 
školsku odnosno akademsku godinu 2017./2018. 
 

Članak 2. 
Općina Mihovljan u školskoj odnosno akademskoj  2017./2018. godini dodijeliti će  

 5 (pet) učeničkih i 

 10 (deset) studentskih stipendija 
 

Članak 3. 
 Učeničke stipendije biti će isplaćivane u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna dok će se studentske 
stipendije isplaćivati u iznosu od 400,00 (četiristo) kuna sukladno članku 18. Pravilnika o stipendijama 
("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" br. 06/11). 
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel na raspisivanje natječaja za stipendiranje učenika i 
studenata sa područja Općine Mihovljan. 

Članak 5. 
Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata utvrđuje bodovnu listu te obavlja druge 

poslove koji su propisani Pravilnikom o stipendijama ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije" 
br. 06/11) i koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik. 

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Mihovljan na sklapanje ugovora sa korisnicima stipendija. 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije”.   
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                 Željko Čleković 

 
 
 
 
 
 



 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, 
Magistratska 1, n/r voditeljice Mirjane Valjavec, Magistratska 1, 49000 Krapina, (nadzor) 

2. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane 
Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina ( za objavu) 

3. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan, 
4. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, 
5. Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje, 
6. Prilog zapisniku, 
7. Pismohrana. 

 
 


