Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Sokolovac
(KLASA: 604-01/18-01/01; URBROJ: 2137/14-18-1 od 23. listopada 2018., KLASA: 60401/19-01/01; URBROJ: 2137/14-19-1 od 6. kolovoza 2019. i KLASA: 604-01/21-01/01;
URBROJ: 2137/14-21-1 od 17. prosinca 2021.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 45.
Statuta Općine Sokolovac (“Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije”, broj 4/21),
Općinski načelnik Općine Sokolovac raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja
Općine Sokolovac za akademsku godinu 2022/23.
I. OPĆE ODREDBE
I.
Općina Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općina) u akademskoj godini 2022/23. stipendira
redovne studente s područja Općine na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom
studiju koji imaju prebivalište na području Općine.
Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Sokolovac (u daljnjem
tekstu: Proračun).
II.
Postupak Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) za dodjelu stipendija provodi
Povjerenstvo za stipendiranje koje imenuje općinski načelnik.
III.
Visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno i isplaćivati će se za deset mjeseci u
godini na žiro račun korisnika stipendije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Pravo na dodjelu stipendije ne može ostvariti student koji u akademskoj godini za koju
podnosi zahtjev za dodjelu stipendije nije upisao višu godinu studija niti student koji zbog
prelaska na drugi fakultet upisuje istu godinu studija.
Studentu koji ostvari pravo na stipendiju, a tijekom akademske godine završi studij
pravo na stipendiju prestaje sa mjesecom završetka studija.
II. PRIJAVA NA NATJEČAJ
IV.
Natječaj traje od 11. studenog do 28. studenog 2022. godine.
Prijave na natječaj dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
OPĆINA SOKOLOVAC
Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac
s naznakom „Za Javni natječaj za dodjelu studentskih
stipendija za akademsku godinu 2021/22.“
V.
Prijava na natječaj sadrži:
- ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj,
- potvrdu o upisu na redovni preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij
s naznakom smjera i studijske grupe iz koje je vidljiva godina studija u koju je
student upisan u akademskoj godini za koju podnosi prijavu,
- prijepis ocjena iz prethodne akademske godine,

-

presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
potvrdu Općine o plaćenim svim dospjelim obvezama prema Općini od strane
svih članova domaćinstva u kojem student živi (ne treba dostavljati potvrdu, već
će Općina izvršiti uvid u vlastitu bazu podataka i isključiti podnositelja prijave
na natječaj čiji članovi domaćinstva u kojem student živi imaju nepodmirenih
dospjelih obveza prema Općini),
- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
- izjavu da student ne prima stipendiju iz drugog izvora,
- izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka,
- studenti koji upisuju prvu godinu studija:
- presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita,
- presliku svjedodžbe o državnoj maturi i
- ako je primjenjivo, dokaze o statusu iz članka 11. Pravilnika.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati i biti će vraćene
podnositelju uz obavijest o razlogu odbacivanja.
VI.
Dokumentacija za provedbu natječaja je sastavni dio ovog natječaja, a čini je:
- Pravilnik,
- Obrazac prijave na natječaj,
- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
- Izjava da student ne prima stipendiju iz drugog izvora i
- Izjava o privoli za korištenje osobnih podataka.
III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA
VII.
Ukoliko nakon obrade svih podnesenih prijava Povjerenstvo iz točke II. ovog natječaja
utvrdi da u Proračunu ima dovoljno sredstava, Općina će stipendirati sve studente iz točke I.,
stavka 1. natječaja koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj i koji sukladno
odredbama Pravilnika mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije.
Ukoliko nakon obrade svih podnesenih prijava Povjerenstvo iz točke II. ovog natječaja
utvrdi da u Proračunu nema dovoljno sredstava, pravodobno podnesene i potpune prijave na
natječaj rangirat će se u Listu reda prvenstva prema sljedećim kriterijima:
- vrsta studija,
- godina studija,
- opći uspjeh i
- sukladno statusu iz članka 11. Pravilnika.
IV. OBJAVA REZULTATA
VIII.
Zavisno od okolnosti iz točke VI. natječaja, popis studenata koji ostvaruju pravo na
dodjelu stipendije, odnosno Lista reda prvenstva, objavit će se na mrežnim stranicama
(www.sokolovac.hr) i oglasnoj ploči Općine u roku 15 dana od završetka natječaja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
IX.
Sa studentima koji ostvare pravo na dodjelu stipendije sklopit će se ugovori o
stipendiranju.
Prije sklapanja ugovora o stipendiranju, u svrhu osiguranja vraćanja stipendije za slučaj
da ne ispuni uvjete za oslobađanje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, student koji
prvi puta podnosi prijavu dužan dostaviti bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kuna
ovjerenu kod javnog bilježnika.

KLASA: 604-02/22-01/01
URBROJ: 2137/14-22-2
Sokolovac, 10. studeni 2022.
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