
Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima sa 

područja Općine Rešetari  za akademsku godinu 2018./2019. („Službeni glasnik Općine 

Rešetari 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, 

za akademsku godinu 2019./2020., godinu,  načelnik  Općine Rešetari dana 6. 11. 2018. 

godine,  raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA DODJELJIVANJE ŠKOLARINA IZVANREDNIM STUDENTIMA SA 

PODRUČJA OPĆINE REŠETARI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. 

 

I. 

Općina Rešetari dodjeljuje školarine  izvanrednim studentima na preddiplomskom i 

diplomskom stručnim i sveučilišnom studiju u Republici Hrvatskoj . 

Školarine izvanrednim studentima s područja općine Rešetari  u akademskoj godini 

2019./2020. odobravat će se u ukupnoj visini 3.000,00 kn godišnje (jednokratan iznos). 

Sredstva za isplatu školarina osiguravaju se u Proračunu Općine Rešetari. 

 

II. 

Pravo na školarinu, mogu ostvariti kandidati: 

• koji su upisali izvanredni preddiplomski i diplomski stručni i sveučilišni studij u 

Republici Hrvatskoj 

• koji su državljani Republike Hrvatske, 

• koji imaju prebivalište na području općine Rešetari, 

• koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Općine 

Rešetari (odnosi se na sve članove obitelji). 

 

 III. 

Školarine se utvrđuju temeljem slijedećih kriterija: 

• uspjeh u prethodnom obrazovanju  

• prihod po članu domaćinstva za razdoblje zadnja tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. 

 

IV. 

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

1. Ispunjenu i potpisanu Molbu za dodjeljivanje školarine (obrazac se može podići u 

Jedinstvenom Upravnom odjelu  Općine Rešetari, Rešetari, V.Nazora 30, ili na web 

stranici Općine Rešetari www.resetari.hr 

2. Potvrdu o upisu na izvanredni preddiplomski i diplomski sveučilišni i  stručni studij u 

akademskoj godini 2019./2020., 

3. Studenti prve godine navedenih studija: 

– svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika), 

– svjedodžbu o završnome radu (preslika), 

– svjedodžbu o državnoj maturi – obvezni dio (preslika), 

– potvrdu o položenim ispitima državne mature – obvezni dio (preslika), 

Ostali Studenti : 

– prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, 

4. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta, 

5. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za zadnja tri 

mjeseca od raspisivanja natječaja za stipendiju, a za nezaposlene potvrdu HZZ-a. 

6. Izjavu o broju članova domaćinstva ( u sklopu molbe), 



7. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari o plaćenim svim dospjelim 

potraživanjima od strane Općine Rešetari i sve članove njegove obitelji. 

 

V. 

 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 35400 Nova Gradiška, osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari na 

navedenoj adresi. 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Općine Rešetari 

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

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

  

OPĆINA REŠETARI 

Molba za školarinu 

 

 

         NAČELNIK OPĆINE: 

              Aga Zlatko 

http://www.resetari.hr/
https://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2018/07/Molba-za-%C5%A1kolarinu.doc

