KLASA:604-01/19-01/01
URBROJ: 2125/11-02/02-19-02
Korenica, 22.01.2019.god.
Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. i 10.a. Pravilnika o postupku i
kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije br. 24/17 i KLASA: 604-01/17-001/02, URBROJ: 2125/11-02/02-18-59 od
28.12.2018. ), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera
za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
1. Broj i iznos stipendija
U školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 4 nove stipendija studentima u
visini od 1.000,00 kn mjesečno, a ukoliko se iste ne dodijele studentima, predviđeni iznos će
se dodijeliti učenicima u visini od 500,00 kn mjesečno.
2. Opći uvjeti za dodjelu stipendije
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji
ispunjavanju opće uvjete:
1. Učenici:






Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
Da su redoviti učenici srednje škole,
Da su državljani Republike Hrvatske,
Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program
koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.

1. Studenti:






Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
Da su državljani Republike Hrvatske,
Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
Da nisu stariji od 26 godina.

3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije
3.1. Posebni uvjeti za studente:
A) Po listi deficitarnih zanimanja


Za fakultet:

-Stručni studij: sestrinstvo
-Sveučilišni studij: medicina, farmacija, veterina, biologija, psihologija, matematika, fizika,
kemija, njemački jezik, glazbena pedagogija, povijest.
Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.
B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:








2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji

C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :







2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. I 4. Razreda 5.00
1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. I 4. Razreda 4.9
1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. I 4. Razreda 4.8
1000 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 4.0 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. I 4. Razreda 4.5
750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine
koji ima prosjek ocjena 3. I 4. Razreda 4.3
500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji
ima prosjek 3. I 4. Razreda 4.0.

D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija
ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su
srodna upisanom programu,
E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili
srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može
koristiti dodatne bodove,
F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu studentske stipendije
iznosi 500.
3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole:
A)Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.


Za srednju školu:

-trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: kuhar, konobar, pekar, slastičar, mesar,
-četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski obrazovni program: medicinska sestra/tehničar
opće zdravstvene njege, farmaceutski tehničar/tehničarka, hotelijersko-turistički
tehničar/tehničarka.
B) Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:








2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.

C)Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :








2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 5.0
1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 4.9
1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. Razredu ima prosjek ocjena 4.7
1250 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 4.5
1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 4.0
750 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 3.8
500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. I 8. Razredu ima prosjek ocjena 3.5.

D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima
koja su srodna upisanom programu,
E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili
srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može
koristiti dodatne bodove,
F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.
Napomena: Minimalan broj bodova za ostvarenje prava na dodjelu učeničke stipendije iznosi
500.

4. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija
Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se na godinu dana i to za deset (10) mjeseci ne
računajući sedmi (7) i osmi (8) mjesec.
5. Objava natječaja i rokovi za prijavu
Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/.
Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na
adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s
naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.
Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.
Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
rodni list – preslika,
domovnicu – preslika,
potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019. God.,
učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. I 8. Razreda,
studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. I 4. Razreda srednje škole,
učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na
službenim natjecanjima,
9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. Obrazac prijave
Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg
Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici
Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ .
7. Liste kandidata
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička
Jezera i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15
dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od
dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se
upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.
Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka
za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

8. Obveze korisnika stipendije
Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području
Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.
9. Sklapanje ugovora
Na temelju odluke o dodjeli stipendije, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist,
odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije
Općine Plitvička Jezera.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač

