R E PU B LI KA H R VAT S KA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NIJEMCI
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123

OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 604-02/13-20/01
Urbroj: 2188/06-02/1-13-2
U Nijemcima, 13. prosinac 2012.g
Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija općine Nijemci studentima od 01.12.2013.g., Općinski
načelnik Općine Nijemci, objavljuje
NATJEČAJ
Za dodjelu stipendije Općine Nijemci za školsku godinu 2013/2014
1.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
- studenti upisani na preddiplomski i diplomski odnosno integrirani Sveučilišni studij ili
akademiju
- studenti redovno upisani u drugu godinu studija ili više u školskoj godini 2013/2014.
- Studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Nijemci u posljednje četiri
godine prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije
- Studenti koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija
- Studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora
- Studenti upisani u drugu i više godine studija koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,50
- Studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

2.

Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:
- prosjek ocjena
- socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva

Studenti upisani na studij u Vinkovcima mogu ostvariti pravo na sufinanciranje iznosa mjesečne
autobusne karte u 40% iznosu odnosno 100% iznosu, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendije i ne mogu
se natjecati za dodjelu stipendije Općine Nijemci.
Na temelju prispjelih zahtjeva za svako pojedino zanimanje studenti će se rangirati prema osnovnim
mjerilima za dodjelu stipendije. Ukoliko dva ili više studenata imaju jednak broj bodova, bolje rangiran je onaj
student koji ima bolji prosjek ocjena., Ukoliko i po ovom kriteriju dva ili više studenata imaju jednak broj
bodova, tada je bolje rangiran onaj student koji ima manji iznos prihoda po članu kućanstva.
Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
Red.br.
Opis dokumenta
1.
IZVORNIK-Zahtjev (obrazac)
2.
IZVORNIK – Uvjerenje o prebivalištu
3.
IZVORNIK – Uvjerenje/potvrda o upisu na fakultet za
tekuću godinu (mora sadržavati smjer i godinu ili

Mjesto ishođenja dokumenta
Općina Nijemci
MUP
Fakultet

semestar kojeg je student upisao)
IZVORNIK – prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina
za studenta upisane u drugu i više godine studija
5.
PRESLIK – cjelokupnog indeksa za sve godine studiranja
6.
PRESLIK – Dokaz o hrvatskom državljanstvu
(domovnica)
7.
IZVORNIK – izjava o zajedničkom kućanstvu (na
obrascu zahtjeva)
8.
IZVORNIK – socijalni status :potvrda Porezne uprave za
sve članove kućanstva i sebe kao podnositelja
9.
IZVORNIK – izjava studenta da nema odobren kredit ili
stipendiju od drugog subjekta (na obrascu zahtjeva)
10.
PRESLIK – Rješenje HZMO o utvrđenom stupnju
invaliditeta, ukoliko je podnositelj zamolbe invalidna
osoba
11.
rješenja ili potvrde da :
-kandidata uzdržava samohrani roditelj
-kandidat iz obitelji s dva studenata
- kandidat iz obitelji s tri i više studenata.
4.

Fakultet

na obrascu zahtjeva
Porezna uprava, Ispostava Vinkovci
Općina Nijemci

Studenti koji studiraju u Vinkovcima, za 40% sufinanciranje iznos mjesečne autobusne karte trebaju
priložiti: zamolbu, uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu, uvjerenje o prebivalištu.
Studenti koji studiraju u Vinkovcima, za 100 % financiranje iznos mjesečne autobusne karte trebaju
priložiti: zamolbu, uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu, uvjerenje o prebivalištu, izjavu o zajedničkom
kućanstvu, potvrdu o visini dohotka za sve članove kućanstva i sebe kao podnositelja.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseci u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za
stipendiju.
Obrazac zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Nijemci, može se podići u Općini Nijemci.
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendija Općine Nijemci za školsku godinu
2013/2014. treba dostaviti najkasnije do 24.12. 2013.g. na adresu:
Općina Nijemci
Trg kralja Tomislava 6
32245 Nijemci
S naznakom:
„Za natječaj za dodjelu stipendije Općine Nijemci“.
Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati.

