REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARA GRADIŠKA
NAČELNIK
Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i
6/18 – pročišćeni tekst) i članka 18. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Općine
Stara Gradiška“ br. 10/18), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020/2021

I.

U akademskoj 2020/2021. godini dodjeljuju se:
- 1 stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha
- 2 stipendije temeljem socijalnog statusa

II.

Pravo na prijavu na natječaj za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti preddiplomskog,
diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te
preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija na visokim
učilištima u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 državljani su Republike Hrvatske,
 imaju prebivalište na području općine Stara Gradiška,
 svi članovi kućanstva imaju prebivalište na području općine Stara Gradiška najmanje tri
godini prije podnošenja prijave,
 tijekom školovanja odnosno studiranja ostvarili su sljedeći uspjeh :
- studenti prve godine studija prosječnu ocjenu svih razreda srednje škole veću od
4,50, odnosno studenti viših godina studija prosječnu ocjenu veću od 4,00 - ako im
se stipendija dodjeljuje temeljem školskog/akademskog uspjeha,
- studenti prve godine studija prosječnu ocjenu prethodne dvije godine obrazovanja
veću od 3,50, odnosno studenti viših godina studija prosječnu ocjenu veću od 3,00 ako im se stipendija dodjeljuje temeljem socijalnog statusa.
Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora, ali se iste
moraju odreći u slučaju dobivanja stipendije Općine Stara Gradiška.

III. Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji upisuju ponovno istu
godinu studija, koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju
je raspisan natječaj i studenti s kojima je Općina raskinula ugovor o stipendiranju.
IV. Mjesečna stipendija iznosi 1.000,00 kuna.
V. Prijave na natječaj podnose se na obrascu prijave koji se može preuzeti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Stara Gradiška, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili na web
stranici: www.staragradiska.com.
Prijave na natječaj mogu se podnijeti samo za jednu vrstu stipendije iz točke I. Natječaja.
VI. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
 studenti koji se prijavljuju za dodjelu stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha
1.
presliku Domovnice,

2.
3.
4.

5.

6.

uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva,
potvrdu visokog učilišta o upisu na redovno školovanje,
studenti prve godine studija presliku svjedodžbe za sve razrede srednje škole a
studenti viših godina studija ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente
diplomskih studija uključujući i ocjene preddiplomskog studija),
studenti prve godine studija uvjerenja o dodjeli/presliku nagrade srednje škole za
najboljeg učenika škole/najboljeg učenika u svojoj generaciji a studenti viših godina
studija uvjerenje o dodjeli/ presliku rektorove /dekanove nagrade,
potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za roditelja/staratelja
kandidata

 studenti koji se prijavljuju za dodjelu stipendije temeljem socijalnog statusa
1.
presliku Domovnice,
2.
uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva,
3.
potvrdu visokog učilišta o upisu na redovno školovanje,
4.
studenti prve godine studija presliku svjedodžbe III. i IV. razreda srednje škole a
studenti viših godina studija ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente
diplomskih studija uključujući i ocjene preddiplomskog studija),
5.
potvrdu o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove kućanstva,
6.
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva,
7.
presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja
izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te
izjavu roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
8.
presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
9.
potvrdu srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji ako je
kandidat iz obitelji s troje i više djece koja se školuju ili uzdržavaju,
10. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za roditelja/staratelja
kandidata,
11. potvrdu da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili rješenje nadležnog
ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata.
VII. Rok za podnošenje prijava je 28 listopada 2020. godine.
Prijava se podnosi na adresu: Općina Stara Gradiška, Stara Gradiška, Trg hrvatskih
branitelja 1, s naznakom: Prijava na natječaj za dodjelu stipendija.
VIII. Lista reda prvenstva kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Općine Stara Gradiška www.staragradiska.com u roku od 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava na natječaj. Lista će uz ime i prezime studenta sadržavati: naziv
visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.
Prigovor na listu u pisanom obliku svaki kandidat koji je sudjelovao u natječaju može uložiti
u roku od 8 dana od dana objave liste. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik.
IX. Student koji ostvari pravo na stipendiju, zadržava to pravo tijekom trajanja studija, ukoliko
savladava studij bez ponavljanja godine odnosno ako redovito napreduje u studiju.
Ako student ne upiše sljedeću godinu studija, dužan je primljeni iznos stipendije vratiti
odmah i u cijelosti davatelju stipendije.
KLASA: 604-02/20-1/03
URBROJ: 2178/24-01-20-1
Stara Gradiška, 12. listopada 2020. god.
NAČELNIK
Velimir Paušić, dipl. ing

