Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata i Odluke Načelnika općine Privlaka, raspisuje
se
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja općine Privlaka
1. U akademskoj godini 2016. - 2017.godini Općina Privlaka dodijelit će 11 stipendija
redovnim studentima s područja općine Privlaka.
2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
a) su državljani Republike Hrvatske
b) su redovno upisani u visoko učilište u RH (koji imaju status redovnog
studenta)
c) imaju prebivalište na području općine Privlaka
d) nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta.
3. Kriterij temeljem kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija su:
a) opći uspjeh iz svih predmeta odnosno prosjek ocjena u prethodnoj godini
školovanja
b) sudjelovanje na natjecanjima i smotrama
c) socijalno - materijalni status
4. Odluku o visini stipendije donijet će općinski Načelnik
5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
6. Prijave dostaviti na adresu: Općina Privlaka, I.Pavla II 46, sa naznakom „za dodjelu
stipendija studentima“, 23 233 Privlaka ili predati osobno u uredu općine Privlaka.
7. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu:
- Preslika domovnice
- Preslika osobne iskaznice
- Potvrdu o redovnom upisu u visoko učilište u RH
- Prosjek ocjena iz prethodne godine
- Potvrda o sudjelovanju i rangiranju na regionalnom ili državnom
natjecanju
- Potvrda za svakog brata ili sestru učenika ili studenta
- Potvrda o socijalno materijalnom statusu koji se odnosi na studente:
- bez oba roditelja
- bez jednog roditelja
- roditelji invalidi 80% i više
- roditelj ili student prima socijalnu pomoć
- Vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata
8. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju neće se uzimati u obzir
9. Svi sudionici natječaja biti će u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja
obaviješteni o rezultatima i to pismenim putem na adresu koje navedu u prijavi.
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