REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Općine Dragalić
KLASA: 604-01/17-01/02
URBROJ: 2178/27-17-3
Dragalić, 22.11.2017.
Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Dragalić,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Dragalić raspisuje
NATJEČAJ
o dodjeli studentskih stipendija Općine Dragalić za akad.god. 2017./2018.
1. Općina Dragalić dodjelit će šest (6) studentskih stipendija.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti koji udovoljavaju
slijedećim uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Dragalić
- da su redoviti studenti sveučilišnog ili stručnog studija u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji
od 26 godina života,
- da prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodna tri mjeseca prije podnošenja prijave odnosno u
prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos od 2.328,00 kuna,
- studenti prve godine studija s prosjekom ocjena u zadnjem razredu srednje škole najmanje 3,90,
- studenti viših godina studija čiji prosjek prethodne godine ili svih godina studija nije manji od
3,00,
- da nisu korisnici neke druge novčane stipendije.
3. Stipendija Općine Dragalić dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 01.10.2017. do 31.07.2018.
Iznos stipendije je 500,00 kn mjesečno.
4. Kriteriji za dodjelu stipendija su:
- opći uspjeh
- godina studija
- natjecanje, nagrade, priznanja
- materijalni status
- socijalni status
- sudjelovanje u Domovinskom ratu roditelja-staratelja
- tjelesna oštećenja i oboljenja
5. Prijave na natječaj podnose se na obrascu prijave koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dragalić svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati ili na web stranici: www.dragalic.hr
6. Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
- preslik osobne iskaznice,
- presliku Domovnice,
- potvrdu visokog učilišta o upisu na redovno školovanje,
- studenti prve godine studija preslik svjedodžbe zadnjeg razreda srednje škole,
- studenti viših godina studija ovjereni prijepis ocjena prethodne godine ili prijepis svih ocjena
postignutih tijekom studija,

- dokaz o nagradama sveučilišta, veleučilišta ili fakulteta,
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na
web stranici www. dragalic.hr)
- potvrdu poslodavca o prosječnoj mjesečnoj plaći ili liste od plaće za kolovoz, rujan i listopad
2017. godine za zaposlene članove kućanstva,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prosječnoj mirovini članova kućanstvaumirovljenika ostvarenoj za kolovoz, rujan i listopad 2017. godine,
- potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2016. godinu za
članove kućanstva koji obavljaju samostalnu djelatnost,
- potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva,
- za obitelji koje primaju dječji doplatak-rješenje, a za korisnike pomoći Centra za socijalnu skrbrješenje,
- dokaz o drugim socijalnim prilikama u obitelji (obitelj samohranog roditelja, bez roditelja, obitelj
s troje ili više malodobne djece, učenika, studenata ili nezaposlenih osoba do 26. godina)
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja- staratelja izdanu od nadležnog Ureda za
obranu,
- dokaz o tjelesnom oštećenju ili oboljenju,
- potvrdu o izmirenim dospjelim obvezama kućanstva prema Općini Dragalić (podiže se u
Jedinstvenom upravnom odjelu).
7. Rok za podnošenje prijava je 30. studeni 2017. godine. Prijava se dostavlja osobno ili putem pošte
na adresu: Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška, s naznakom:
“Prijava na natječaj za dodjelu stipendija”.
8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Dragalić objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Dragalić i putem obavijesti kandidatima. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u
roku od 8 dana od dana objave liste.
9. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, a iz iste su obitelji, stipendija se dodjeljuje samo
jednom kandidatu.
10. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.
11. Stipendisti koji zaključe ugovor s Općinom Dragalić, a naknadno ostvare pravo na drugu stipendiju
obvezni su vratiti Općini Dragalić iznos primljenih stipendija, u tom slučaju prvi slijedeći kandidat na
listi kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključiti će ugovor o stipendiranju s Općinom
Dragalić.
12. Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se stipendira.
13. Potrebne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dragalić, tel. 376 236.

U Dragaliću, 22.11.2017.
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