Na temelju Odluke o dodjeli stipendija općine Čađavica od 29.12.2011. godine,
načelnik općine Čađavica raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku godinu 2013/2014.

1.

Općina Čađavica u akademskoj godini 2013/2014. dodjeljuje studentske
stipendije. Visina i broj stipendija odredit će se stavljanjem u odnos raspoloživih
sredstava iz proračuna općine Čađavica i broja studenata koji zadovolje uvjete.

2.

Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01.10.2013. do 30.06.2014.

3.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti:
- koji su državljani Republike Hrvatske
- koji imaju prebivalište na području općine Čađavica
- koji su upisali prvi odnosno drugi semestar fakulteta u propisanom roku (za
studente prve godine fakulteta)
- koji su upisali viši semestar fakulteta u propisanom roku (za studente viših
godina fakulteta)
- koji ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi
- kojima su roditelji/staratelji odnosno nosioci kućanstva podmirili svoja
potraživanja prema općini Čađavica na dan raspisivanja natječaja

4.

Osnovni kriterij za dodjelu stipendija:
- uspjeh studenta na fakultetu
- socijalni status utvrđen prema prihodima po članu obitelji

5.

Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:
- obostranu presliku osobne iskaznice
- uvjerenje fakulteta da su redovito upisali prvi odnosno drugi semestar (za
studente prve godine fakulteta)
- uvjerenje fakulteta da su upisali viši semestar fakulteta u propisanom roku (za
studente viših godina fakulteta)
- prijepis ocjena
- izjavu o broju članova kućanstva u obitelji
- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za
sve članove zajedničkog kućanstva
- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili potporu po nekoj
drugoj osnovi

-

potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela općine Čađavica da su domaćinstva
čiji su član podmirila svoje dospjele obveze i nepodmirene obveze prema
općini Čađavica.

6.

Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u
propisanom roku neće se razmatrati.

7.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu studentske stipendije je 04.11.2013.
Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Čađavica, kolodvorska 2, s naznakom – za natječaj za studentsku
stipendiju- NE OTVARATI.

8.

Na temelju prispjelih zahtjeva za dodjelu stipendija te izvršenog bodovanja
kandidata po kriterijima i uvjetima utvrđenih ovim natječajem Komisija za
dodjelu stipendija općine Čađavica utvrditi će broj studenata koji ostvaruju pravo
na stipendiju za akademsku godinu 2013/2014.

9.

Temeljem prijedloga Komisije za dodjelu stipendije općine Čađavica, općinski
načelnik donijeti će odluku o dodjeli stipendije te sa studentima koji su ostvarili
pravo na stipendiju potpisati će ugovor o dodjeli stipendije u kojem će se
detaljnije urediti prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

10.

Ovaj natječaj objaviti će se na Oglasnoj ploči općine Čađavica, službenoj web
stranici općine Čađavica; www.opcina-cadjavica.hr.

11.

Kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju bit će dostavljan poziv za sklapanje
ugovora.
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