REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska naĉelnica
KLASA: 604-01/20-01/01
URBROJ: 2176/10-01-20-2
Hrvatska Dubica, 22. prosinca 2020.
Na temelju Odluke o stipendiranju i drugim oblicima potpora uĉenicima i studentima
na podruĉju Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik«, broj: 37/13 i 82/19) općinska
naĉelnica Općine Hrvatska Dubica raspisuje
NATJEĈAJ
za dodjelu studentskih stipendija u
akademskoj godini 2020./2021. godini

I
Raspisuje se natjeĉaj za dodjelu 8 (osam) studentskih stipendija u akademskoj godini
2020./2021. godini studentima s prebivalištem na podruĉju Općine Hrvatska Dubica.
Stipendije će se isplaćivati sukladno odredbi ĉlanka 10. Odluke o stipendiranju i drugim
oblicima potpora uĉenicima i studentima na podruĉju Općine Hrvatska Dubica («Službeni
vjesnik«, broj: 37/13 i 82/19- u nastavku: Odluka) u iznosu od po 600,00 kuna mjeseĉno.
Pravo na stipendiju po ovoj Odluci imaju redovni studenti s prebivalištem na podruĉju Općine
Hrvatska Dubica, a koji nisu stariji od 25 godina života.
II.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovoga Natjeĉaja na mrežnim
stranicama općine, odnosno do zakljuĉno 7. sijeĉnja 2021. godine.
III.
Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za provedbu natjeĉaja za dodjelu
studentskih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu na obrascu koji se podiže u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, Hrvatska
Dubica ili se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica (www.hrvatskadubica.hr).
Uz prijavu podnositelj je dužan priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu (izvornik),
- osobnu iskaznicu, (preslika)
- potvrdu fakulteta o upisu na redovni studij (izvornik),

- ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom prethodnom razredu (za studente prve godine
studija), ovjerenu presliku indeksa i potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (za studente starijih
godina studija) - u izvorniku
- potvrde poslodavaca o mjeseĉnim primanjima svih punoljetnih ĉlanova kućanstva za
razdoblje od 3 mjeseca prije objave natjeĉaja (izvornik),
- uvjerenje porezne uprave o dohotku za sve punoljetne ĉlanove kućanstva u prethodnoj
godini (izvornik),
- potvrde o evidenciji na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, za punoljetne ĉlanove
kućanstva za koje nije dostavljena potvrda o mjeseĉnim primanjima, ne starije od 3 mjeseca
(izvornik),
- dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima (preslika),
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (preslika),
- u prijavnom obrascu podnositelj daje pripadajuću izjavu: o ĉlanovima zajedniĉkog
kućanstva, da ne prima stipendiju ili potporu iz drugih izvora, da jamĉi istinitost navoda i
dokumentacije te da daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka.
Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Povjerenstvu za provedbu natječaja za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku 2020./2021. godinu
Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica
s naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARAJ“.
IV.
Sve zaprimljene prijave, s priloženom potrebnom dokumentacijom, rješavat će Povjerenstvo
za provedbu natjeĉaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu na
temelju kriterija iz Odluke.
U postupak rješavanja uzimat će se samo prijave s priloženom potpunom dokumentacijom.
Nepotpune prijave ili prijave koje stignu nakon odreĊenoga roka neće se razmatrati.
V.
Po isteku roka za dostavu prijava Povjerenstvo obavlja obradu istih, utvrĊuje listu redoslijeda
kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, s naznakom bodova po pojedinim
toĉkama iz ĉlanka 5. ove Odluke i istu, zajedno s pristiglom dokumentacijom, prosljeĊuje
općinskoj naĉelnici.
Općinska naĉelnica izvršit će uvid u priloženu dokumentaciju i saĉinjenu listu redoslijeda, te
nakon utvrĊenja valjanosti istih s odredbama Odluke, donosi Odluku o dodjeli stipendija.
Odluka o dodjeli stipendija, zajedno s listom redoslijeda dostavit će se svakom podnositelju
prijave na uvid, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica
(www.hrvatska-dubica.hr) i na oglasnoj ploĉi Općine Hrvatska Dubica.
Nezadovoljni kandidat može, u roku od tri dana od primitka Odluke o dodjeli stipendija
podnijeti pisani prigovor općinskoj naĉelnici.
Odluka općinske naĉelnice po prigovoru je konaĉna.

