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Na temelju članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ br. 9/21) i članka 13. Pravilnika o dodjeli novčane nagrade darovitim 
učenicima i studentima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 43/20), općinski 
načelnik Općine Hum na Sutli raspisuje  
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za dostavu prijedloga za dodjelu novčane nagrade  učenicima i studentima s područja 

općine Hum na Sutli  za školsku/akademsku godinu 2020./2021. 
 

I. Općina Hum na Sutli nagraditi će sa novčanim nagradama  tri (3) najbolja učenika 
srednjih škola od čega: jednog (1) za četverogodišnje obrazovanje, jednog (1) za pet 
godina obrazovanja i  jednog (1) za obrtnička zanimanja – trogodišnje obrazovanje s 
iznosom od  2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna)  i tri (3) najbolja studenta s 
iznosom od  3.000,00 kuna (slovima tritisuće kuna)  za  završenu  školsku odnosno 
akademske 2020./2021. godinu.  

 
II. Pravo prijave- dostave prijedloga  na natječaj imaju:  

 
 učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim 

prebivalištem na području općine Hum na Sutli  najmanje  8  godine prije dana 
raspisivanja javnog natječaja, 

 učenici koji su završili četvrti odnosno peti razred srednje škole odnosno treći 
razred za obrtnička zanimanja, uz uvjet da nisu ponavljali godinu, 

 studenti koji imaju status redovnog studenta, s položenom godinom za 
godinom, 

 pravo za dostavu prijedloga – prijave na natječaju imaju učenici koji su završili 
prethodne četiri odnosno pet godina školovanja, odnosno tri godine za 
obrtnička zanimanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 i studenti s 
jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine školovanja (na 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnog i stručnog studija u redovitom 
sustavu obrazovanja - preddiplomski sveučilišni studij, integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki 
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stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni 
studij) od najmanje 4,0 za tehničke i prirodne studije te 4,5 za društvene 
studije, 

 koji do sada nisu ostvarili pravo o dodjeli novčane nagrade po ovom Pravilniku 
(jednom kao učenička nagrada, odnosno jednom kao studentska nagrada). 

 
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na službenim 
web stranicama Općine Hum na Sutli www.humnasutli.hr 
 
III. Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente: 

 
 osobna iskaznica i domovnica (preslika) 
 potvrda o prebivalištu 
 preslika svjedodžbe četiri odnosno pet razreda srednje škole, odnosno tri 

razreda za obrtnička zanimanja ili potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom 
prosjeku ocjena darovitih studenata na preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnog i stručnog studija (u daljnjem tekstu: studenti) u redovitom 
sustavu obrazovanja - preddiplomski sveučilišni studij, integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki 
stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni 
studij  

 dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima 
 
           
Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom  je 15 (petnaest) dana 
od dana objave natječaja,  odnosno zaključno s danom 11. studenog 2021. godine na adresu 
isključivo preporučenom pošiljkom: 

Općina Hum na Sutli 
Jedinstveni upravni odjel 

„prijedloga za dodjelu novčane nagrade  učenicima i studentima“ 
Hum na Sutli 175  

49231 Hum na Sutli 
 
Razmatrati će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom  dokumentacijom 
koji sadrže sve elemente propisane natječajem. 
 
 
 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
        Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj. 
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