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POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
KLASA:604-01/16-01/03
URBROJ:238/11-01/1-16-1
Jakovlje, 21. studeni 2016.
Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni
glasnik Općine Jakovlje br. 7/09, i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Jakovlje raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE JAKOVLJE
U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.
I.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendije općine Jakovlje u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.
II.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim
općim uvjetima:
A) UČENICI
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području općine Jakovlje,
- da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0,
- da nisu stariji od 20 godina,
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu kućanstva u prethodna 3 mjeseca ne prelazi iznos od
170% (2.600,00x170%=4.420,00 kn) neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima
Republike Hrvatske,
- da kućanstvo u kojem živi ima podmirene obaveze prema Općini Jakovlje.
B) STUDENTI
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Jakovlje,
- da su završili zadnja dva razreda srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno
s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine studija (studenti starijih godišta) od
najmanje 3,0
- da nisu stariji od 26 godina,
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
170% (2.600,00x170%=4.420,00 kn) neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima
Republike Hrvatske,
- da kućanstvo u kojem živi ima podmirene obaveze prema Općini Jakovlje.
III.
Za školsku/akademsku godinu 2016./2017. dodijelit će se 7 učeničkih stipendija (5 za učenike prvih
razreda i 2 za učenike viših razreda) i 3 studentske stipendije (2 za studente prve godine i 1 za studente viših
godina)
Ako se ne javi dovoljan broj učenika/studenata za odreĎene razrede/godinu, stipendija se može dodijeliti
učeniku/studentu koji ispunjava uvjete bez obzira na razred, ali u okviru ukupnog broja planiranih novo odobrenih
stipendija.
.
IV.
1. Kriteriji za utvrĎivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
A) ZA UČENIKE:
- uspjeh u školovanju,
- postignuti izvanškolski rezultati u prethodne dvije školske godine,
- socijalni status obitelji.
B) ZA STUDENTE
- uspjeh u školovanju,
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znanstveno-stručni rad i rezultati u prethodne dvije školske/akademske godine,
socijalni status obitelji.

2. Uspjeh u školovanju utvrĎuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da
se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta,
odnosno ispita. Tako dobiveni prosjek izražava se kao broj bodova.
3. Kod istog broja bodova, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu kućanstva.
4. Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci računajući od 01. rujna 2016. godine.
5. Mjesečna stipendija iznosi:
a) za učenike 400,00 kuna
b) za studente 600,00 kuna
6. Prijave na natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja (zaključno sa
06.12.2016. godine do 14,00 sati bez obzira na način dostave) u Jedinstveni upravni odjel općine Jakovlje,
Jakovlje, Adele Sixta br. 2.
7. Uz obrazac prijave za dodjelu stipendije, treba priložiti:
a) životopis,
b) potvrdu o redovnom upisu u školu – fakultet u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.,
c) Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno prijepis ocjena iz dvije prethodne godine
školovanja za studente (preslika dokumenta i original na uvid ili ovjerena preslika),
d) Rodni list (preslika dokumenta i original na uvid),
e) dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica (preslika dokumenta i original na uvid),
f) izjavu o zajedničkom kućanstvu,
g) Potvrdu o isplati plaće ili mirovine, potvrdu o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2016.
godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrdu o redovnom školovanju (za članove
kućanstva koji se redovito školuju), te potvrda o eventualno drugim izvorima prihoda (preslika dokumenta i
original na uvid),
h) Dokaze (preslike rješenja, potvrde i sl. o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta - rješenje o dječjem
doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade, sudska
rješenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditeljastaratelja, potvrdu o statusu hrvatskog branitelja za roditelja-staratelja izdanu od nadležnog Ureda za
obranu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje i
dr.),
i) Izjavu da ne prima neku drugu stipendiju,
j) Dokaz o postignutim izvanškolskim rezultatima,
k) Dokaz o podmirenim obavezama prema općini Jakovlje,
Svi kandidati mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel općine Jakovlje, ul. Adele Sixta 2, radi podizanja
obrazaca i detaljnih uputa, ili iste mogu preuzeti na internet stranici Općine Jakovlje, www.jakovlje.hr.
V.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Jakovlje objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu
općine, internet stanici Općine Jakovlje i na uobičajenim mjestima na području Općine Jakovlje, u roku od 15 dana
od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

PREDSJEDNICA
POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Snježana Bužinec, mag. polit
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