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Načelnik Općine Gračišće

objavljuje

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata
u školskoj/studentskoj 2011./2012. godini
I.
U školskoj/studentskoj 2011./2012. godini Općina Gračišće dodijeliti će određeni broj
stipendija učenicima i studentima za nastavak njihova školovanja u srednjim i višim školama ili
fakultetima i to:
NAZIV JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE

Broj stipendija koje će se dodijeliti
učenicima
studentima
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2
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Općina Gračišće dodjeljuje stipendije učenicima i studentima sa svog područja, ako
školovanje nastavlja izvan područja Općine. Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog
programa dotične srednje odnosno više škole ili fakulteta, a studentima i za vrijeme apsolventskog
staža u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci.
II.
Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi Ranga Liste podnositelja Prijava za stipendiranje, u
skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima ( Službene novine Grada
Pazina 14/11 ) i ovim Natječajem.
Visina stipendija, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, bit će
utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 1.
ove točke Natječaja.
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske godine, tj. od 01. rujna odnosno 01. listopada
tekuće, do 30. lipnja odnosno 31. srpnja iduće godine.
III.
Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja u srednjim ili višim
školama i fakultetima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja raditi na području
Općine – Stipenditora, najmanje onoliko vremena koliko bude trajala isplata stipendije.
IV.
Prijava na ovaj Natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće, a
obrazac Prijave može se dobiti u sjedištu Općine.

Prijavi na Natječaj prilaže se:
1. a) Potvrda - uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u razdoblju siječanj-lipanj, za
članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama,
tvrtkama, b) Rješenje Porezne uprave – Pazin ( izdano na temelju ostvarenog dohotka u
2010. godini ) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad ( razni obrti), c)
odsječak mirovine za protekli mjesec, za članove domaćinstva koji su umirovljenici, te d)
Potvrda o primicima od autorskih honorara i drugim primanjima članova zajedničkog
domaćinstva podnosioca Prijave, e) Potvrda od Ministarstva poljoprivrede o visini
ostvarenih subvencija za razdoblje lipanj 2010. – lipanj 2011.godine za vlasnike OPG-a.
2. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih
svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave ( ispunjava se u sjedištu Općine
Gračišće uz predočenje osobnih iskaznica),
3. Fotokopija svjedodžbe odnosno fotokopija indexa ili druge isprave s ocjenama
postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja – uz predočenje originala tih
isprava ili ovjerene od dotične srednje ili više škole fakulteta,
4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili
međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/studijskoj godini iz predmeta ili
područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja ( ukoliko ih podnosilac Prijave
posjeduje ),
5.

Isprave i dokumentacija o sudjelovanju podnosioca Prijave na smotrama, seminarima,
školama učeničkog stvaralaštava ili u drugim vidovima i programima kreativnog
izražavanja sposobnosti i znanja u prethodnoj školskoj/studijskoj godini ( ukoliko ih
podnosilac Prijave posjeduje ),

6. Potvrda ili uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju ili višu školu (fakultet ), odnosno na
odgovarajuću godinu školovanja ( za sebe te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuju
izvan područja svoje Općine),
7. Isprave kojima se dokazuju posebne okolnosti ( ukoliko je kandidat bez oba roditelje, ili
dolazi iz obitelj s troje ili više djece, ili dolazi iz obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje, ili
ga uzdržava samohrani roditelj… )
8. Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovog Natječaja.
V.
Na osnovi ovog Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitim učenicima i studentima koji
imaju prebivalište na području Općine Gračišće.
Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke IV. Iz ovog Natječaja dostavljaju se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračišće, i to: a) učenici – najkasnije do 15. listopada 2011.
godine, b) studenti – najkasnije do 31. listopada 2011. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovog Natječaja mogu se dobiti u sjedištu Općine
Gračišće.
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