REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Općinski načelnik
KLASA: 604-01/16-01/01
UR. BROJ: 2133/17-01-4/3 -16-02
Vojnić , 05. listopad 2016 . godine
Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić ( „
Glasnik Karlovačke županije „ 31/2014 ) i članka 44. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik
Karlovačke županije „ 45/13 ) , načelnik općine Vojnić donosi slijedeću
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima za akademsku 2016/2017 godinu
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2016/2017.
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Vojnić i na web stranici općine Vojnić.
Objavljeni javni natječaj sadrži podatke iz članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata s
područja općine Vojnić .
Članak 2 .
Prijave za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za dodjelu stipendija studentima , u
roku od 15 dana u smislu članka 1. stavak 2. ove Odluke .
Članak 3.
Obvezuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija na provedbu ove Odluke , kao i provedbu
postupka za dodjelu stipendija propisanog odgovarajućim Pravilnikom .
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „ Službenom glasniku općine Vojnić „ .
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Općinski načelnik
KLASA: 604-01/16-01/01
UR. BROJ: 2133/17-01-4/3-16-03
Vojnić , 06. listopad 2016 . godine
Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić ( „ Glasnik
Karlovačke županije „ , broj 31/14 ) i članka 44. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke
županije „ , broj 45/13 ) , načelnik općine Vojnić raspisuje
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE
ZA AKADEMSKU
2016/2017. GODINU
I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija redovnim i izvanrednim nezaposlenim ,
studentima koji imaju prebivalište na području općine Vojnić

II.

Za akademsku 2016/2017. godinu dodijeliti će se 6 stipendija i to prema :
a) kriteriju izvrsnosti
b) socijalnom kriteriju
c) kriteriju potreba tržišta rada

2 stipendije
2 stipendije
2 stipendije

a) Kriterij izvrsnosti
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima :
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić
najmanje 1 godinu
- da su redoviti studenti ili nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa
na dalje
- da nisu apsolventi
- da nisu stariji od 26 godina
- da su završili prethodnu godinu studija s najmanjom prosječnom ocjenom od
4,00
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su :
- uspjeh u studiju
- upisana godina studija
- izvannastavni rezultati

Kod izvannastavnih rezultata uzima se u obzir rad objavljen u inozemstvu , rad objavljen u
domaćoj stručnoj publikaciji , sudjelovanje u umjetničkom ili drugom znanstvenom projektu ,
te druga odgovarajuća priznanja i projekti .
b) Socijalni kriterij
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić
najmanje 1 godinu
- da su redoviti studenti ili nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa
na dalje
- da nisu apsolventi
- da nisu stariji od 26 godina
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju je
- socijalni status
a ) Prihod po članu kućanstva ( za prethodna 3 mjeseca )
Dodatno se boduje
c) ako je student osoba s invaliditetom čiji je stupanj invalidnosti preko 50%
d) ako je student dijete bez oba roditelja
e) ako je student dijete samohranog roditelja
f) ako je student osoba s invaliditetom , ako roditelj ili skrbnik studenta prima pomoć za
uzdržavanje
g) ako mu je roditelj nezaposlen
c ) Kriteriji potreba tržišta rada
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Vojnić
najmanje 1 godinu
- da su redoviti studenti uli nezaposleni izvanredni studenti od druge godine pa na dalje
- da nisu apsolventi
- da nisu stariji od 26 godina
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju potreba tržišta
rada su .
- upisani traženi preddiplomski studij
- upisani traženi diplomski studij
Za preddiplomski i diplomski studij prema potrebama tržišta rada za Karlovačku županiju to
su :
građevinarstvo ,
strojarstvo ,
elektrotehnika i računarstvo
fizika ,
matematika ,
informatika ,

medicina ,
medicinska biokemija
farmacija
III.

Kandidati su dužni sukladno kriterijima iz Pravilnika o stipendiranju studenata na
području općine Vojnić priložiti slijedeću dokumentaciju .
a) životopis
b) uvjerenje o prebivalištu
c) potvrdu , odnosno uvjerenje o primanjima člana kućanstva koji su u radnom
odnosu ( prosjek za posljednja 3 mjeseca ) ili Potvrdu Zavoda za zapošljavanje
( ukoliko je netko od članova nezaposlen ) ili Potvrdu Centa za socijalnu skrb o
ostvarivanju prva ( ukoliko ostvaruje neko od prava sukladno Zakonu o
socijalnoj skrbi ) ili potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje
d) presliku indeksa uz predočenje izvornika
e) presliku isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s
postignutim rezultatima
f) uvjerenje o upisu godine na fakultetu ( od druge godine pa na dalje )
g) izjavu da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi ovjerenu od javnog
bilježnika

Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 60 dana od dana raspisivanja natječaja .
IV . Po završenom bodovanju sastavlja se prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije koja
se objavljuje na web stranici općine Vojnić i na oglasnoj ploči općine Vojnić u roku
od 15 dana od dana završetka natječaja .
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste kandidata u roku od 8
dana od dana objave prijedloga
O prigovoru odluku donosi načelnik
Odluka o prigovoru je konačna .
V. Mjesečna stipendija iznosi 700 kuna , a temeljem konačne odluke o dodjeli stipendije
sklapa se ugovor o korištenju stipendije .
VI.

Prijava na natječaj traje od 10 . listopada 2016. godine do 25 . listopada 2016.
godine
Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu
Općina Vojnić
„ natječaj za stipendije „
ne otvaraj
Trg S. Radića broj 1.
47 220 VOJNIĆ

VII.

Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima .
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić

