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Semeljci, 12. studeni 2018. godine
Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Semeljci („Službeni
glasnik“ Općine Semeljci broj 5/08 i 12/13) i Odluke o broju korisnika i visini stipendija
Općine Semeljci za akademsku 2018/2019. godinu(„Službeni glasnik“ broj 10/18), Općinski
načelnik raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima Općine Semeljci
za akademsku 2018/2019. godinu
1. Za akademsku 2018/2019. godinu dodijelit će se 20 (dvadeset) studentskih stipendija u
visini 500,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti od druge
godine pa na dalje, koji imaju prebivalište na području Općine Semeljci, najmanje 10 godina,
koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili kredita, te
čije obitelji nemaju dugovanja prema Općini Semeljci.
3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
-

za studente 2, 3, 4. i 5. godine studija, najmanji prosjek ocjena svih godina studija od
3,0
da su u redovnom roku upisali akademsku godinu.

4. Studenti koji se prijavljuju na natječaj, dužni su uz zahtjev priložiti:
-

dokaz o hrvatskom državljanstvu,
preslika osobne iskaznice,
dokaz da imaju prebivalište na području Općine Semeljci, najmanje 10 godina,
potvrda o redovno upisanoj godini studija,
izjava da ne ponavlja godinu (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika),

-

potvrda Fakulteta o ocjenama i prosjeku, a u nedostatku tih dokaza preslika indeksa,
potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu,
izjavu da ne primaju drugu stipendiju ili kredit (ne mora biti ovjerena kod javnog
bilježnika),
izjava o zajedničkom kućanstvu (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika),
potvrdu Općine o nepostojanju dugovanja,
dokaze o uspjesima na natjecanjima općinske, županijske, državne i međudržavne
razine,
druge potrebne dokaze (da su članovi obitelji kandidata na redovnom školovanju u
srednjoj školi ili učilištu – izvan prebivališta, da je jedan od roditelja kandidata
nezaposlen, da kandidata uzdržava samohrani roditelj, da je kandidat iz obitelji sa troje i
više djece, da je kandidat dijete bez oba roditelja, da je kandidat dijete poginulog
hrvatskog branitelja ili 100% invalida Domovinskog rata, da je kandidat dijete
hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata, da je kandidat dijete nestalog ili
zatočenog hrvatskog branitelja, da je kandidat invalid).

5. Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev.
6. Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku 15 dana od
dana objave natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine Semeljci ISKLJUČIVO
PUTEM POŠTE na adresu:
OPĆINA SEMELJCI
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
Semeljci, Kolodvorska 2
31402 SEMELJCI
7. Nepotpuni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.
8. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija
Općine Semeljci.
9. Sa studentima kojima po konačnoj odluci bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u
kojem se uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
10. Priloženi dokumenti neće se vratiti kandidatima po završetku natječaja.
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