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Podravska Moslavina, 10. prosinac 2015. godine
U skladu sa člankom 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ( Službeni glasnik
Općine Podravska Moslavina br.3/2015.)

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA
I

OTVARA SE NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA
OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA, koji se školuju na višim i visokim školama, te
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Studentom se smatra osoba koja pohađa redovni studij, utvrđen Statutom ustanove.
Stipendija se dodjeljuje za vrijeme trajanja redovnog studija koje je utvrđeno Statutom ustanove
srednje, više ili visokoškolske ustanove, isključivo dok stipendistu traje status redovitog učenika
ili studenta.
Stipendija se dodjeljuje stipendistu za jednu akademsku godinu, i to za 10. mjeseci u godini
siječanj-lipanj te listopad-prosinac ukoliko korisnik stipendije do 31.listopada tekuće godine
dostavi uvjerenje o upisu u sljedeću akademsku godinu.
Mjesečni iznos stipendije 500,00 kuna.
Prijave se podnose svakim radnim danom u Općini Podravska Moslavina do 28.12.2015.godine.
II
OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti i učenici s područja Općine
Podravska Moslavina koji ispunjavaju uvjete:
-

da su državljani Republike Hrvatske,
čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području općine Podravska Moslavina
najmanje 5 ( pet ) godina prije objave natječaja,

-

-2čiji prosjek ocjena svih predmeta završnog razreda srednje škole uključujući i maturu
iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu studija)
čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuje
više godine studija)
III

MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA
Stipendije se dodjeljuju studentima po dvije osnove:
a) Socijalno - imovinskog cenzusa
b) Uspjeh u srednjoj školi ili na studiju
Pravo na dodjelu stipendije može se ostvariti samo po jednom osnovu iz prethodnog stavka.
Od ukupnog broja stipendija koje se dodjeljuju za pojedinu kalendarsku godinu do 60 %
stipendija dodjeljuju se po osnovi socijalno-imovinskog statusa, a 40 % po osnovi uspjeha na
studiju ili srednjoj školi.
Ukoliko je premalen ili prevelik broj prijavljenih kandidata na natječaj po jednoj od navedenih
osnova, općinski načelnik može utvrditi i drugi omjer stipendiranja.

IV
Dokumenti koje treba dostaviti nakon objave natječaja su sljedeći:
- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom, s naznakom po kojem osnovu iz
članka 6. se natječu,
- uvjerenje o redovitom upisu u srednju, višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište, s
naznakom smjera ili studijske grupe,
- potvrda fakulteta o presliku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive
ocjene položenih ispita,
- preslika svjedodžbe završnog razreda i mature (ako je upisao prvu godinu studija),
- potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika,
- izjava stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju,
- preslika domovnice,
Za studente koji se natječu po osnovi socijalno-imovinskog statusa, potrebno je još dostaviti i
sljedeće dokumente:
-

izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja
natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu,
potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih
ostvaruju)
preslike Rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja
natječaja, po bilo kojem osnovu,
uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva,

-3-

potvrda o mirovini za zaštitnim dodatkom (ukoliko je prima netko od članova
zajedničkog domaćinstva),
potvrda o nekretninama u vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva,
potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)
izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za
djecu samohranih majki i očeva.

O pristiglim prijavama razmatra Povjerenstvo i prijedlog liste za dodjelu stipendije dostavlja
Načelniku Općine Podravska Moslavina u roku od ( 15 ) petnaest dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava za Natječaj.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Općinski načelnik Zaključkom utvrđuje listu studenata korisnika stipendije. O rezultatima
natječaja prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u toku od trideset ( 30 ) dana od dana
zaključenja natječaja putem oglasne ploče Općine Podravska Moslavina i na internetskoj stranici
Općine Podravska Moslavina.
U roku od osam ( 8 ) dana od dana objave rezultata nezadovoljni podnositelj prijave može
podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.
O prigovoru odlučuje Načelnik u roku od petnaest ( 15 ) dana od isteka roka za prigovore, koji
svojom Odlukom utvrđuje konačnu listu korisnika stipendija. Odluka o prigovoru je konačna.
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