REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA
Klasa: 604-01/14-01/1
Ur. Broj: 2138/06-02-14-2
Lumbarda, 7. siječnja 2014.
Na temelju čl. 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika Općine Lumbarda (''Službeni
glasnik Općine Lumbarda'' br. 3/06), a sukladno Odluci Načelnika o raspisivanju natječaja za
dodjelu stipendija studentima u školskoj godini 2013/2014. g., raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima
u školskoj 2013/2014. godini
1. Općina Lumbarda u 2013/2014. godini dodijeliti će ukupno dvije (2) stipendije za
studente visokih škola – fakulteta.
2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi studenti visokih škola koji imaju prebivalište
na području Općine Lumbarda bez obzira na kojoj su godini studija, bez obzira da li
se školuju za deficitarne struke iz točke 3. ovog natječaja ili za neke druge struke i
zanimanja.
3. Deficitarne struke u Općini Lumbarda koje se u postupku izbora kandidata boduju
dodatnim brojem bodova su:
- diplomirani pravnik
- diplomirani inženjer tehničke znanosti
- diplomirani inženjer agronomije
- dipl. ekonomist ( menadžment u turizmu)
4. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnim
pločama u Općini Lumbarda.
5. Osnovna mjerila na temelju kojih će se vršiti odabir kandidata za dodjelu stipendije
su:
- uspjeh u srednjoj školi, odnosno uspjeh na studiju,
- uspjeh na natjecanjima ustrojenim od strane Ministarstva,
- studiranje odnosno pohađanje škole za struke odnosno zanimanja iz točke 3.
ovog natječaja,
- materijalni položaj obitelji studenta odnosno učenika,
- socijalni položaj.
6. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju – isprave u
izvorniku ili ovjerenom presliku i to:

a) potvrda o prebivalištu,
b) svjedodžbe o završenom svakom razredu srednje škole i svjedodžbu o
završnom ispitu ako kandidat pohađa prvu godinu studija,
c) potvrdu fakulteta o položenim ispitima s ocjenama postignutim na
svakom pojedinom ispitu , ili ovjereni preslik indexa ako je kandidat
već upisan na II ili daljnju godinu studija,
d) dokaz o sudjelovanju na državnom ili županijskom natjecanju
ustrojenom od Ministarstva i dokaz o osvojenom mjestu na tim
natjecanjima,
e) potvrda fakulteta o upisu na fakultet – deficitarna zanimanja samo
ako se student školuje za zanimanje iz točke 3. ovog natječaja,
f) potvrdu o isplaćenoj prosječnoj netto plaći, mirovini i ostalim
primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva studenta u prvih
6 mjeseci 2013. godine. Pod zajedničkim kućanstvom
podrazumijevaju se roditelji, braća i sestre te ostali srodnici koji
zajedno žive sa studentom – učenikom, odnosno skrbnik sa svojom
užom obitelji ( bračni drug, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive),
g) potvrda o broju članova zajedničkog kućanstva,
h) potvrda o upisu braće i sestara studenta – učenika u srednje škole
odnosno fakultete,
i) potvrdu Ureda za obranu odnosno Ureda državne uprave ukoliko je
kandidat u natječaju dijete ili usvojenik poginulog branitelja ili
civilne žrtve iz Domovinskog rata, ili ako je dijete ili usvojenik HRVI
ili civilnog invalida iz Domovinskog rata sa 70% -tnim i višim
stupnjem invaliditeta, ili ako je kandidat u natječaju sam HRVI ili
civilni invalid iz Domovinskog rata sa 70% -tnim i višim stupnjem
invaliditeta.
7. Dokaze pod 6/d, 6/e, i 6/i dostavljaju samo oni kandidati koji takve činjenice mogu
dokazati.
8. Prijavljeni kandidati o izboru po natječaju biti će izvješteni u roku od 30 dana od
isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
9. U razmatranje se neće uzeti prijave kandidata koje ne sadrže svu cjelovitu traženu
dokumentaciju iz točke 6. ovog natječaja, odnosno prijave kandidata koje budu
nepravodobne.
10. Prijave na natječaj sa svim prilozima kandidati šalju putem pošte (preporučeno) ili
neposredno u prijamni ured Općine Lumbarda s naznakom '' Natječaj za
stipendiranje''.
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