REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 47. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18) i članaka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata na području
Općine Topusko ( „Službeni vjesnik“ br. 18/10 ) općinski načelnik Općine Topusko dana 16. 1. 2019.
godine objavljuje
OBAVIJEST
O
OBJAVI NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Natječaj se raspisuje za dodjelu studentskih stipendija za redovne studente s prebivalištem
na području Općine Topusko.
Zamolbe se podnose u roku 15 dana od dana objave Natječaja u dnevnom tisku.
Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta i ostali uvjeti objavljeni su na web stranici Općine
Topusko, www.topusko.hr.
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Objavljeno u večernjem 22. 1. 2019. godine.

NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
KRITERIJI

2. Na natječaju mogu sudjelovati studenti koji:
-

su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj,
nisu osim, iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
su završili srednju školu,
imaju prebivalište na području Općine Topusko,
su državljani Republike Hrvatske,
nisu stariji od 24 godine,
nisu korisnici stipendija od drugih pravnih ili fizičkih osoba.
uspjeh u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima,
godina studija,
deficitarnost struke,
socijalni status,
prihodi po članu kućanstva

3. Dokumenta koja se podnose uz zamolbu:
-

preslika indeksa,
potvrda od nadležne medicinske ustanove glede zdravstvenih razloga za ponavljanje
godine studija,
preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i maturalnog ispita,
preslika osobne iskaznice,
preslika dokumenata o sudjelovanju na natjecanjima i osvojenom mjestu,
izjava da kandidat nije korisnik druge stipendije, ( ovjera se vrši po utvrđivanju
redoslijeda kandidata sukladno naznaci na dostavljenoj rang listi ),
dijete bez oba roditelja (uvjerenje Centra socijalne skrbi –Podružnica Topusko ),
dijete poginulog hrvatskog branitelja ( uvjerenje Ureda Državne uprave Sisačkomoslavačke županije, Ispostava Topusko ),
dijete invalida Domovinskog rata ( rješenje o invalidnosti ),
dijete samohranog roditelja (rješenje o razvodu braka ili izjava roditelja koja se ovjerava
po dostavi liste sukladno naznaci u istoj),
korisnik pomoći za uzdržavanje (rješenje o pomoći),
kandidat iz obitelji koja ima, osim podnositelja zamolbe, redovitog studenta na studiju
(preslika indeksa ili drugog dokumenta o upisu i uspjehu),
uvjerenje o prihodu po članu kućanstva ostvareno u tromjesečju koje prethodi
podnošenju zamolbe,
izjava o broju članova kućanstva.

4. Stipendije se daju do roka utvrđenog za redoviti završetak studija, ( posljednja stipendija
isplaćuje se za mjesec lipanj zadnje godine studija).
5.

Zamolbe se podnose preporučeno poštom ili osobnom predajom na adresu Općina Topusko,
Opatovina 10, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja u roku petnaest dana računajući
od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

6. Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Topusko, u roku 15 dana računajući
od isteka roka za dostavu zamolbi i dostaviti svakom kandidatu.
7. Nezadovoljni kandidati imaju pravo u roku 8 dana, računajući od dana primitka rang liste,
podnijeti prigovor općinskom načelniku.
8. Izabrani kandidati sklapaju sa Općinom Topusko Ugovor o stipendiranju.
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