Na temelju Odluke o uvjetima stipendiranja studenata i učenika na području Općine Brod Moravice ("Službene
novine" broj 44/04), Općina Brod Moravice 2.listopada 2017.g. objavljuje
JAVNI
N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata na području
Općine Brod Moravice za nastavnu/akademsku godinu 2017/18.
1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola, pod uvjetom:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju boravište na području Općine Brod Moravice najmanje dvije godine
prije podnošenja zamolbe
- da nisu korisnici kredita ili stipendija za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi
- da su redovno upisani u I., II., III. ili IV. razred srednje škole
- da su u prethodnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh od 4,00 i više
-da imaju odličan uspjeh posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu
godinu srednje škole
- učenici slabijeg socijalnog statusa
2. Pravo na stipendiranje imaju studenti, pod uvjetom:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalištu na području Općine Brod Moravice najmanje dvije
godine prije podnošenja zahtjeva
- da nisu stariji od 27 godina
- da se redovno upisuju na sljedeću godinu studija
- da ostvare prosjek položenih ispita od 4,00 i više na prethodnoj godini studija
-studenti slabijeg socijalnog statusa
3. Prijavi na natječaj za dodjelu stipendija prilaže se:
- original uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 60 dana
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o prosjeku ocjena ili preslika svjedodžbe ovjerena u tajništvu
nadležne školske ustanove
- dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima znanja u prethodnoj godini
- ukupni prihodi svih članova domaćinstva-prosjek zadnja tri mjeseca
( plaća, mirovina, naknada za honorarni rad, socijalne pomoći, dječji doplatak…)
Postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini
(na županijskom, državnom i međudržavnim natjecanju od 1. do 3. mjesta)
Broj predviđenih stipendija je ograničen, a u obzir dolaze kandidati s najvećim brojem bodova prema propisanim
kriterijima.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik, a na prijedlog Povjerenstva
za dodjelu stipendija Općine Brod Moravice.
Korisnici stipendija sklopit će posebne ugovore s Općinom Brod Moravice kojima se reguliraju međusobna prava i
obveze.
Prijave sa zatraženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Brod
Moravice, Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom "ne otvarati-natječaj za
stipendiranje učenika i studenata".
Natječaj traje 15 dana od dana objave u kojem roku se predaju molbe za dodjelu stipendija. Nepravodobno prispjele i
nekompletne zamolbe neće se razmatrati. Ovaj natječaj biti će objavljen na oglasnim pločama i web stranici Općine Brod
Moravice.
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