
Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Rešetari 

(„Službeni glasnik Općine Rešetari 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

dodjelu studentskih stipendija Općine Rešetari  u akademskoj godini 2019./2020. godini 

Načelnik općine Rešetari  ,  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija studentima s područja općine Rešetari 

u akademskoj godini 2019./2020. 

I. 

Općina Rešetari  stipendira redovne studente s područja općine Rešetari  na sveučilišnom i 

stručnom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Rešetari. 

Stipendije studentima s područja općine Rešetari  u akademskoj godini 2019./2020. odobravat 

će se u visini 400,00 kn mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj. Sredstva za isplatu 

stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Rešetari. 

II. 

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja 

općine Rešetari. 

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja općine 

Rešetari, utvrđuje Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja općine 

Rešetari , na temelju koje načelnik Općine Rešetari donosi zaključak o dodjeli studentskih 

stipendija. 

Konačan broj korisnika stipendija Općine Rešetari u  akademskoj godini 2019./2020. utvrdit 

će načelnik Općine Rešetari sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Rešetari, a 

prema utvrđenoj Listi reda prvenstva. 

III. 

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi: 

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih za sve članove kućanstva-preslika 

- presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva  

- izjava kandidata da nije korisnik druge stipendije 

- za 1.godinu svjedodžbu završnog razreda školovanja  

- potvrda o redovitom upisu na višu ili visoku školu u Republici Hrvatskoj s 

naznakom smjera ili studijske grupe 

- ovjereni prijepis svih ocjena na studiju (za studente diplomskih studija uključiti i 

ocjene preddiplomskog studija) 

- dokaze o dodjeli nagrade dekana ili rektora 

- izjava o broju članova domaćinstva koja mora sadržavati ime i prezime, OIB te  

srodstvo (odnos) s kandidatom, 

- potvrde o prosječnim primanjima članova domaćinstva  za zadnja tri mjeseca prije 

raspisivanja natječaja za stipendiju ( 8, 9 i 10 mjesec) za sve članove kućanstva, 

uključujući i podnositelja prijave. 



- Potvrdu nadležnog  zavoda za zapošljavanje nezaposlenih članova obitelji. 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu 

naknadu 

- potvrda o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (za 

roditelja) 

- potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata 

- dokaz da se radi o djetetu bez oba roditelja odnosno djetetu samohranog roditelja 

- dokaze da se radi o djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 

- potvrda za sve članove kućanstva koji  se školuju 

 

IV. 

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku – od 11. studenog 2019. godine do 

zaključno 24. studenog 2019. godine. 

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA REŠETARI, V.Nazora 30, 

Rešetari , osobno u Općini Rešetari na navedenoj adresi. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj internetskoj stranici općine Rešetari 

(www.resetari.hr) u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja. 

Za sve dodatne informacije – telefon: 035/367-296. 

  

 

        NAČELNIK OPĆINE: 

              Zlatko Aga  

Molba za stipendiju 

  

 

http://www.resetari.hr/
https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2018/09/Molba-za-stipendiju.doc

