Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ br.
14/14 (nadalje: Pravilnik) i članka 32. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije” br.
9/09, 5/13.) načelnica Općine Sveta Marija dana 30.10.2017. g. raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./18.
Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija:
Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija osim
1. godine studija pod uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Sveta Marija,
- da imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi,
- da nisu stariji od 27 godina.
Odabir kandidata za dodjelu stipendija obavlja se po kriteriju:
a) socijalno stanje
Tijelo kojem se podnose prijave: Općina Sveta Marija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg bana
Jelačića 1, 40326 Sveta Marija
Rok u kojem se podnose prijave za natječaj: 14.11.2017. g.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

Zamolbe za dodjelu stipendije podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveta Marija (ili na www.svetamarija.hr), uz koji se prilaže:
a) životopis,
b) uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP),
c) preslika domovnice i osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
d) izjavu o uzdržavanim članovima uže obitelji zajedničkog kućanstva,
e) preslika osobnih iskaznica uzdržavanih članova uže obitelji zajedničkog kućanstva,
f) kopija rješenja porezne uprave o razrezanom porezu na prihod članova uže obitelji zajedničkog
kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
g) potvrda o prosjeku plaća i drugih prihoda za članove uže obitelji zajedničkog kućanstva za posljednje
tromjesečje ili potvrda o nezaposlenosti uzdržavanih članova (za tuzemstvo i inozemstvo), odnosno
zadnji izvadak mirovine za umirovljenike.
h) uvjerenje o redovitom upisu na fakultet tekuće akademske godine,
i) izjava podnositelja zamolbe da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
j) potvrda fakulteta ili srednje škole o redovnom školovanju užeg člana obitelji (ako ih ima),
k) za roditelje koji su hrvatski vojni invalidi odgovarajuću potvrdu o statusu HRVI, te za poginulog
branitelja
l) eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom
stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe.
m) dokaz da je roditelj koji uzdržava studenta samohrani roditelj
Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, osim
domovnice.

Broj i visina stipendija koje će se dodijeliti:
Dodijeliti će se 10 stipendija (7 +3) za akademsku godinu 2017./18. i to:
a) za studij u mjestima udaljenima do 50 km u iznosu od 300 kn mjesečno,
b) za studij u mjestima udaljenima više od 50 km u iznosu od 500 kn mjesečno.

Ostali podaci:
Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom. Po završenom
bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine
Sveta Marija i VMO Donji Mihaljevec te internet stranici Općine Sveta Marija www.svetamarija.hr . Studenti
imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste.
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Sveta Marija, 30.10.2017.

Načelnica općine Sveta Marija:
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