
                   
  REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGRSKA  

              ŽUPANIJA 

 OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 

         Općinska načelnica  

 

KLASA: 604-02/22-01/02 

URBROJ: 2123/07-03-22-2 

Zrinski Topolovac, 29. rujna 2022. 

 

      Temeljem članka 47. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski 

Topolovac“ broj 02/2021), Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Zrinski 

Topolovac, KLASA: 604-02/21-01/01, URBROJ: 2123/07-01-21-1 i Izmjene i dopune 

Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Zrinski Topolovac, KLASA: 604-02/22-

01/02, URBROJ: 2123/07-03-22-1 od 24. kolovoza 2022 , načelnica Općine Zrinski 

Topolovac objavljuje 

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/2023. 

studentima s područja Općine Zrinski Topolovac 
 

 

Članak 1. 

 

        Općina Zrinski Topolovac dodjeljivati će stipendije svim redovnim i izvanrednim 

studentima s područja Općine Zrinski Topolovac, upisanim na preddipolomski i diplomski 

sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2022/2023. u 

mjesečnom iznosu od 200,00 kuna.  

Članak 2. 

 

  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije iz čl. 1. mogu ostvariti studenti koji: 

 

- imaju prebivalište na području Općine Zrinski Topolovac, 

- su upisani na 1. godinu preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog 

studija, akademiju ili stručni studij, 

- su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj upisali višu godinu studija 

u odnosu na prethodnu godinu, 

- žive u kućanstvu koje ima podmirene obveze prema Općini. 

 

 

Članak 3. 

 

    Stipendiju iz Proračuna Općine Zrinski Topolovac ne mogu primati studenti koji 

istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora ( općinskog, županijskog, državnog 

Proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti koju će stipendiju 

primati što dokazuju pisanom izjavom.  

 



 

 

Članak 4. 

 

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom Obrascu. 

 

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti: 

 

- presliku važeće osobne iskaznice, 

- uvjerenje ( potvrda) da je podnositelj upisao akademsku godinu, 

- vlastoručno potpisana Izjava da ne prima drugu stipendiju, 

- kopija računa za isplatu stipendije. 

 

 

Članak 5. 

 

     Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, za vrijeme trajanja akademske godine 2022/2023. 

 

Članak 6. 

 

Zadnji dan za podnošenje zahtjeva je 15. listopada 2022.   

 

Zahtjev se podnosi: 

-  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zrinski Topolovac svaki radni dan od 8-14 sati; 

- na e-mail adresu Općine opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr; 

- poštom na Općina Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac. 

 

Članak 7. 

 

Ovaj Javni poziv objaviti će se na službenim stranicama Općine Zrinski Topolovac, 

www.zrtopolovac.hr, na Facebook stranici Općine, te na Oglasnoj ploči Općine Zrinski 

Topolovac. 

 

Članak 8. 

 

Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Općine Zrinski Topolovac 

te na službenim stranicama  Općine www.zrtopolovac.hr. 
 

 

 

 

Općinska načelnica 

 

Jasna Mikles Horvat 
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