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Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima
srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra KLASA: 021-01/17-01/58, URBROJ: 238/02-01-1701 od dana 20.9.2017. i Odluke načelnika o broju i visini stipendija Općine Bistra u akademskoj godini
2017/18. KLASA: 022-01/17-01/59, URBROJ: 238/02-02-17-01 od dana 21.9.2017. godine načelnik
Općine Bistra objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s
područja Općine Bistra

I.
Općina Bistra će u školskoj/akademskoj godini 2017/18. dodijeliti 5 stipendija redovitim studentima
sveučilišnih i stručnih studija u visini od 500,00 kuna mjesečno te 10 stipendija redovitim učenicima
srednjih škola u visini od 300,00 kuna mjesečno.
II.
Stipendije se dodjeljuje u sljedeće tri kategorije:
A-stipendije za nadarene učenike (5) i studente (2),
B- stipendija za učenike (3) i studente (2) slabijeg socio-ekonomskog statusa
C- stipendije za učenike (2) i studente (1) koji se školuju za deficitarna zanimanja
III.
Za dodjelu stipendija Općine Bistra mogu se natjecati svi redoviti učenici srednjoškolskih obrazovanja,
te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija, odnosno stručnih studija i diplomskih specijalističkih studija, koji su državljani Republike
Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Bistra te koji pravo na stipendije ne ostvaruju po
drugoj osnovi.
Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u više kategorija, ali mogu ostvariti
pravo na dodjelu stipendije u jednoj kategoriji.

IV.
Podnositelji zahtjeva za Natječaj u kategoriji A, pored općih uvjeta natječaja iz toč. III., moraju
ispunjavati sljedeće posebne uvjete.
1. Učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno učenici prvog razreda
srednje škole s prosjekom ocjena u sedmom i osmom razredu osnovne škole od najmanje 4,50,
2. Studenti koji nisu stariji od 27 godina:
• ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek
ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,50,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek
ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova
Podnositelji zahtjeva za natječaj u kategoriji B, pored općih uvjeta natječaja iz toč. III., moraju
ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
1. Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja iz točke V. s prosjekom ocjena za prethodni
razred srednje škole, odnosno u sedmom i osmom razredu osnovne škole od najmanje 3,00,
2. Studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja iz točke V. koji nisu stariji od 27 godina:
• ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek
ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek
ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova
V.
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja na području Općine Bistra u školskoj/akademskoj godini
2017./2018.:
-

dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program:
zidar,
fasader,
krovopokrivač i izolater,
limar
autoelektričar
automehaničar
konobar

-

sveučilišni studij:
medicina,
građevinarstvo
strojarstvo
geodezija i geoinformatika
odgojitelj djece rane i predškolske dobi
logoped

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije prilaže se – vrijedi za sve tri (3) kategorije stipendija:
1. preslika osobne iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,

3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda
srednje škole, preslika svjedodžbe sedmog i osmog razreda osnovne škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na
posebnom obrascu).

Zahtjevu za dodjelu studenske stipendije prilaže se – vrijedi za sve (3) kategorije stipendija:
1. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
2. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim
programom,
3. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija
4. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
6. izjava podnositelja zahtjeva/zakonskog zastupnika da ne ostvaruje isto ili slično pravo po drugoj
osnovi (na posebnom obrascu)
Uz opću dokumentaciju propisanu toč. IV, zahtjevu treba priložiti sljedeću posebnu dokumentaciju,
ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:
A – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim
natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
a zadnje godine završnog školovanja,
2. ostalu dokumentaciju kojem se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva
B – stipendije za učenike i studente slabijeg socio-ekonomskog statusa:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu),
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu
objave natječaja
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva
(potvrda o redovnom školovanu brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu, potvrda nadležnog
tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu, rješenje o utvrđivanju invaliditeta ili odgovarajuća
medicinska dokumentacija, potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje i dr.)
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim
natjecanjima u znaju – sve iz sustava nadležnih agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a
zadnje godine završenog školovanja.
2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva (potvrda o
redovnom školovanju brata/ sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu, potvrda nadležnog tijela o
sudjelovanju u Domovinskom ratu, rješenje o utvrđivanju invaliditeta ili odgovarajuća medicinska
dokumentacija, potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje i dr.)

VII.
Bodovanje natjecanja učenika i studenata vrši se na način da se zbroje svi bodovi ostvareni u
prethodnoj školskoj /akademskoj godini, prema kriterijima iz Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stipendije redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bistra.
Kandidat koji je na državnom natjecanju iz bilo kojeg obrazovnog područja ostvario prvo mjesto, ima
pravo na stipendiju za nadarene, ako zadovoljava opće uvjete propisane toč. III. Natječaja, bez obzira
na ostale posebne uvjete propisane toč. IV.
VIII.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Općini Bistra,
Odsjeku za razvoj i društvene djelatnosti ili na Internet stranicama Općine Bistra www.bistra.hr .
IX.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Bistra odnosno
12.10.2017. i dostavlja se na adresu Poljanica Bistranska, Jedinstveni upravni odjel, Povjerenstvo za
dodjelu stipendija, Bistranska 98, 10298 Donja Bistra s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU
STIPENDIJA“.
X.
Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje:
učenici od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018.g., a studenti od 1. listopada 2017. g. do 30. rujna 2018.
godine.
NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA

NAČELNIK
Krešimir Gulić

