REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-02/19-01/01
URBROJ: 2176/11-03-19-01
Jasenovac, 29. siječnja 2019.godine
Na temelju članka 8. Odluke o dodjeli stipendija i drugim oblicima potpora učenicima i
studentima na području Općine Jasenovac („Službeni vjesnik“ broj 9/17), Općinski načelnik dana
29.01.2019. godine na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje
JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih
škola za akademsku/školsku godinu 2018/2019.
I.
Pozivaju se studenti i učenici srednjih škola s prebivalištem na području općine Jasenovac da podnesu
prijavu za dodjelu studentske/učeničke stipendije za akademsku /školsku godinu 2018./2019.
II.
Stipendije za učenike dodjeljuju se od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, te od 01. rujna do 31.
prosinca 2019. godine, a stipendije studentima dodjeljuju se od 01.siječnja do 31. srpnja 2019., te od
1. listopada do 31.prosinca 2019.
III
Postupak dodjele stipendija kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o
dodjeli stipendija i drugim oblicima potpora učenicima i studentima na području Općine Jasenovac
(„Službeni vjesnik“ broj 9/17).
ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE
IV
Uvjeti za dodjelu stipendija su:
a) socijalno - materijalni status
b) uspjeh
c) postignuća u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i sportu
d) posebne obiteljske prilike
V
Učenici/studenti korisnici Stipendije Općine Jasenovac ne mogu istovremeno primati i druge
stipendije.

Podnositelji koji se javljaju na natječaj uz zahtjev za dodjelu stipendije dužni su priložiti sljedeće
dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prijavni obrazac – na WEB stranici Općine Jasenovac
Uvjerenje o prebivalištu,
Domovnicu za malodobne ili presliku osobne iskaznice za punoljetne,
Potvrdu obrazovne ustanove (škola/fakultet) o upisu na redovno školovanje (izvornik),
Presliku svjedodžbe o završenom prethodnom razredu (za učenike i studente
1. godine studija), presliku indeksa i potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena s naznakom da
li su položeni svi ispiti s godine studija za koju se ista izdaje – za studente
starijih godina u izvorniku,
Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (na prijavnom obrascu)
Izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora (na prijavnom obrascu)
Potvrda Porezne uprave o ukupnim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva za
prethodnu godinu,
Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično)
Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima
Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama
Ostalu dokumentaciju sukladno Odluci, kojima se mogu ostvariti dodatni bodovi.

VI
Prijava za dodjelu stipendija učenicima i studentima dostavljaju se do 11. veljače 2019.
godine na adresu: Općina Jasenovac, Jedinstveni upravni odjel , Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324
Jasenovac s naznakom : „za natječaj- učeničke/studentske stipendije“ - „NE OTVARAJ“ ili osobno na
navedenu adresu.
Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzeti u razmatranje.
VII
Za dodatne informacije u vezi ovog javnog natječaja zainteresirani se mogu javiti u Jedinstveni
upravni odjel Općine Jasenovac, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati, na adresi označenoj u točki VI
ovog natječaja ili na broj telefona 044/672-005.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marija Mačković, v.r.

