REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA : 604-02/17-01/01
URBROJ: 2176/07-03/1-17-3
Donji Kukuruzari, 27. listopad 2017. godine
Temeljem članka 34. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( '' Službeni vjesnik '', broj: 15/13 i 51/14 ) i članka 1. Odluke o
raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017/2018 ( KLASA: 640-02/17-01/01,
URBROJ:2176/07-03/1-17-1 od dana 25. listopada 2017.g.) Općinska načelnica dana 27. listopada 2017. .godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za stipendiranje studenata s područja Općine Donji Kukuruzari

1. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisuje se za akademsku godinu
2017./2018.
2. Općina Donji Kukuruzari dodijeliti će 8 stipendija.
3. Studentske stipendije odobravati će se sukladno listi prvenstva koja se temelji na bodovanju
sljedećih kriterija:
- uspjeh u dosadašnjem školovanju
- postignuća na natjecanjima
- materijalni status
- posebne obiteljske prilike
4. Za dodjelu stipendija treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
- pisanu zamolbu
- preslika osobne iskaznice
- uvjerenje o redovnom upisu na fakultet u akademskoj godini 2017./2018.
- preslika svih svjedodžbi iz srednje škole i svjedodžbe o maturi ( samo za studente 1. godine)
- potvrda o ostvarenim ECTS bodovima s prethodne godine studija i prosjek ocjena s
prethodne godine studija
- izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o ne primanju stipendije ili druge potpore za studiranje iz drugih izvora
- potvrdu o visini primanja iz Porezne uprave za odrasle članove domaćinstva/ odrezak od
mirovine za članove domaćinstva koju primaju hrvatsku/stranu mirovinu,/ dokaz o primanju
alimentacije/ dokaz o primanju stalne pomoći Centra za socijalnu skrb i potvrdu iz Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
- uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom ( poljoprivreda, obrt i sl. )
- dokaz o postignućima na natjecanjima
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama ( student bez oba roditelja, student invalid, student
bez jednog roditelja, student čiji je /su brat ili sestra student/i ili u srednjoj školi ili u osnovnoj
školi )
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od tri ( 3 ) mjeseca.
5. Rok za podnošenje zamolbi je 15 dana od dana objave natječaja.
6. Zamolbe sa traženom dokumentacijom se šalju na adresu: Općina Donji Kukuruzari, Don A.
Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, 44430 Hrvatska Kostajnica, sa naznakom '' Natječaj za
studentske stipendije ''- ne otvaraj.
7. Nepotpune zamolbe i one primljene nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje.
8. Rok za objavu rezultata je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Za dodatne informacije može se kontaktirati na broj: 044/857-021.
Općinska načelnica
Lucija Matković

