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Grubišno Polje, 25. listopada 2016.
Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja Grada
Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj: 6/12 i 8/15) i
Odluke o broju korisnika i visini mjesečnih iznosa stipendija za 2016./2017.
akademsku godinu, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima
Grada Grubišnoga Polja dana 25. listopada 2016. godinu raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja
u 2016./2017. akademskoj godini

1.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta,
visokih i viših škola, upisanih na sveučilišni preddiplomski ili diplomski studij,
stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno na integrirani
studij, koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada
Grubišnoga Polja.

2.

U 2016./2017. akademskoj godini dodijelit će se ukupno 8 stipendija
pojedinačnog iznosa =800,00 kuna, na način da će 3 stipendije dodijeliti
studentima prve godine studija, a 5 stipendija studentima druge i narednih godina
studija. Ukoliko se za pojedinu kategoriju ne javi dostatan broj kandidata,
preostali broj slobodnih stipendija preraspodijelit će se na drugu kategoriju.

3.

Stipendije se dodjeljuju onim kandidatima koji ne primaju naknadu ili stipendiju
po nekoj drugoj osnovi, a ispunjavaju propisane uvjete za dodjelu stipendija
sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga
Polja.

4.

Kandidat podnosi pisanu zamolbu sa životopisom za dodjelu stipendije.
Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente:
-

presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

-

presliku rodnog lista (može biti stariji od tri mjeseca),

-

uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu za tekuću akademsku
godinu,

-

presliku svjedodžbi za sve četiri godine srednje škole i presliku
svjedodžbe o uspjehu ostvarenom na ispitu državne mature (za
studente I. godine sveučilišnog preddiplomskog, integriranog ili
stručnog studija),

-

prijepis ocjena (za studente viših godina
preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija),

-

prijepis ocjena i ocjenu diplomskog rada I. na sveučilišnom
preddiplomskom ili stručnom studiju, te prijepis ocjena na
sveučilišnom diplomskom ili specijalističkom diplomskom
stručnom studiju (za studente sveučilišnog diplomskog ili
specijalističkog diplomskog stručnog studija),

-

izjavu o broju članova i mjesečnim primanjima zajedničkog
domaćinstva,

-

za sve članove kućanstva - potvrda Porezne uprave o visini
dohotka i primitaka u prethodnoj godini i za prvih 9 mjeseci
tekuće godine,

sveučilišnog

(Prihodima se, u smislu Pravilnika o stipendiranju studenata sa
područja Grada Grubišnoga Polja, smatraju sva novčana sredstva
ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki
drugi način (primjerice od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.)
ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o
oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.
Prosječni mjesečni prihod utvrđivat će se na temelju iskazanih prihoda
iz tekuće godine, odnosno na temelju prihoda iz prethodne godine ako
se za tekuću godinu oni ne mogu iskazati.)
-

za članove kućanstva koji su nezaposleni - uvjerenje Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje,

-

preslika dokaza o postignućima na natjecanjima te o ostvarenim
priznanjima,

-

dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (potvrde o socijalnoj
pomoći, jednokratne novčane pomoći Grada, naknade Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, bolesni članovi obitelji i sl.),

-

dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni bodovi u skladu s
Pravilnikom, te ostala dokumentacija sukladno Pravilniku (ako se
radi o kandidatu - djetetu poginulog hrvatskog branitelja, djetetu
hrvatskog ratnog vojnog invalida, djetetu roditelja sa statusom
hrvatskog branitelja - uvjerenje o statusu istog; ako se radi o
djetetu samohranog roditelja ili rastavljenih roditelja – rješenje
Općinskog suda o rastavi ili drugi dokaz. Kandidat koji ima brata
ili sestru studenta koji ne prima stipendiju treba priložiti uvjerenje
o upisu na fakultet, visoku/višu školu i izjavu da isti ne prima
stipendiju. Kandidat koji ima invalidnost dokumentaciju o
utvrđivanju iste).

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju obavezni su prije zaključivanja
ugovora o korištenju stipendije, Povjerenstvu dostaviti na uvid originale ili ovjerene
preslike prethodno navedenih dokumenata, te dati izjavu ovjerenu putem javnog
bilježnika da ne primaju naknadu ili stipendiju po nekoj drugoj osnovi.
SVA TRAŽENA DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD 3
MJESECA.
Zamolba sa priloženim dokumentima dostavlja se u roku 15 dana od dana
objave natječaja na oglasnoj ploči grada Grubišnoga Polja i putem Radija Grubišno
Polje (rok teče od 26. listopada do 9. studenog 2016. godine) na adresu:
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Trg bana Josipa Jelačića br. 1
Povjerenstvo za provedbu postupka
dodjele stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja
s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči
Grada Grubišnoga Polja najkasnije u roku 15 dana nakon zaključivanja natječaja te će
se lista reda prvenstva dostaviti svim sudionicima natječaja.

Predsjednik
Ivo Martinović

