REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
NAČELNIK

KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ:2198/14-02-16-1
KALI, dana 17. 10.2016. godine
Na temelju članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.02/13 i
06/14) i članka 5. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima
i studentima s područja Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/10 i 10/14)
Općinski načelnik Općine Kali Duško Vidov, dipl ing. dana 17.10. 2016. godine donio je
odluku o raspisivanju:
NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU 2016/2017 GODINU
Općina Kali će u akademskoj 2016/2017 godinu dodijeliti nove studentske stipendije
studentima preddiplomskih i diplomskim studija. Visina stipendije iznosi 700,00 kn
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih
Studija koji su:
- državljani RH,
- koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta na preddiplomski ili diplomski
studij,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje jednu godinu od dana dostave
zahtijeva za stipendiju ,
- ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina,
odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
- ako prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj ili studijsku godinu obrazovanja.
- koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.
KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJE:
Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u
1. godinu studija i studente starijih godina su:

- opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,bez obzira bez obzira da li
se radi u upisu u prvu godinu školovanja ili o upisu u narednu studijsko-programsku godinu
u tijeku školovanja.
- sudjelovanje na smotrama i natjecanjima,
- osvojene nagrade,
- socijalno-materijalni status.
1. Prosjek ocjena svih predmeta u srednješkolskom obrazovanju
A) STUDENTE PRVE GODINE
Ocjena:
3,50-4,00
4,00-4,10
4,11-4,20
4,21-4,30
4,31-4,40
4,41-4,50
4,51-4,60
4,61-4,70
4,71-4,80
4,81-4,90
4,91-5,00

Bodovi
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

2. Broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u
drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:
B)

ZA STUDENTE STARIJIH GODIŠTA
3,00…………
3,01-3,20…
3,21-3,40..
3,41-4,60…
3,61-4,80..
4,81-5,00…

1 bod
4 boda
8 boda
15 bodova
17 bodova
20 boda

2. SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:
a) općinsko ili regionalno
natjecanje:
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
sudjelovanje

Bodovi
20
15
10
5

b) državno natjecanje
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
sudjelovanje

30
25
20
10

c) međunarodno natjecanje
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
sudjelovanje

35
30
25
20

3. OSVOJENE NAGRADE
1.
2.
3.
4.

nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

sveučilišta
fakulteta
srednje škole
pučke škole

35
30
20
10

4. OCJENA STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE
škole, mentora ili predmetnog
nastavnika.
Ocjena:
2
3
4
5

Bodovi:
2
5
8
12

5. SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:
-

.

bez oba roditelja
bez jednog roditelja
roditelj invalid 80 i više %
roditelj ili sam kandidat prima
socijalnu pomoć ili ima socijalnu
iskaznicu
- za svakoga brata ili sestru
učenika ili studenta izvan
mjesta prebivališta
- za svakog brata ili sestru
učenika ili studenta u
mjestu prebivališta

50
30
20
10
10
5

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
1. ispunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu studentske stipendije,
2. domovnicu,
3. potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku 2016/17 godinu,
4. ovjereni prijepis svih ocjena s izračunatim prosjekom ocjena u
prethodnim godinama (na 2 decimale),
5. potvrda o sudjelovanju i dobivenim nagradama na natječajima za
prethodnu /studijsku godinu,
6. potvrdu MUP-a o prebivalištu studenta,
7. izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
8. izjavu studenta da ne prima stipendiju odnosno kredit od drugog subjekta,
9. Dokaze o materjalnom-socijalnom statusu:
- dokaz da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (izvod iz
matične knjige umrlih i izvod iz matice knjige rođenih),
- dokaz da je tražitelj stipendije dijete roditelja invalida s 80% ili više %
- dokaz da je tražitelj stipendije ili roditelj djeteta korisnik stalne novčane pomoći
Centra za socijalnu skrb,
- dokaz da tražitelj stipendije ima braću i sestre koji se školuju izvan mjesta
prebivališta(potvrda škole ili fakulteta)

Potrebni obrasci za prijavu kandidata za stipendiju objavljeni su na Web stranici Općine Kali
www.opcina-kali.hr
PRIJAVE S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE U
NATJEČAJNOM ROKU NA ADRESU:
OPĆINA KALI, Jedinstveni upravni odjel, Trg Marnjive 23, 23272 Kali s naznakom
„Prijava na raspisani javni natječaj za dobivanje stipendije.“
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog natječaja.
na oglasnoj ploči Općine Kali odnosno WEB-stranici Općine Kali.
Objava natječaja teče od dana 17. 10.2016. godine do zaključno s 04. 11. 2016. godine.
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

NAČELNIK:
Duško Vidov,dipl. ing.

