Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Žminj
(,,Službeni glasnik Općine Žminj” br. 5/15.), točki I. i II. Odluke KLASA: 604-02/1801/02, URBROJ: 2171/04-01-18-1 od 18. listopada 2018. i točke I. Zaključka KLASA:
604-02/18-01/02, URBROJ: 2171/04-01-18-2 od 18. listopada 2018. općinski
načelnik Općine Žminj dana 19. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija

I.
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti s prebivalištem na području
Općine Žminj, ukoliko redovno studiraju te ukoliko ne primaju drugu stipendiju.
II.
Natječaj se raspisuje za dodjelu stipendija za vrijeme trajanja redovnog studija
na visokoškolskoj ustanovi te u vrijeme apsolventskog staža.
III.
U akademskoj godini 2018./2019. Općina Žminj dodijeliti će 7 (sedam) novih
stipendija.
IV.

Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna.

V.

Bodovanje pristiglih zahtjeva vrši se na temelju sljedećih kriterija:
a)

Opći uspjeh u prethodne dvije godine studiranja:
SREDNJA ŠKOLA
Prosjek ocjena
< 2,99
3,00 - 3,49
3,50 - 4,00
4,01 - 4,25
4,26 - 4,50
4,51 - 4,75
4,76 - 4,90
4,91 - 5,00
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FAKULTET

Prosjek ocjena
< 2,50
2,51 - 3,00
3,01 - 3,50
3,51 - 4,00
4,01 - 4,25
4,26 - 4,50
4,51 - 4,75
4,76 - 4,90
4,91 - 5,00
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b) Upisana godina studija:
- za upisanu drugu godinu
- za upisanu treću godinu
- za upisanu četvrtu godinu
i prvu godinu diplomskog studija)
- peta godina, šesta godina
(i druga godina diplomskog studija)
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c) Sudjelovanje na natjecanjima i postignuti rezultati:
Županijsko natjecanje
Osvojeno mjesto
bodovi
1.
15
2.
10
3.
5
Državno i međunardno natjecanje
Osvojeno mjesto
bodovi
1.
20
2.
15
3.
10
sudjelovanje
5
Uzima se u obzir sudjelovanje na natjecanjima i postignuti rezultati u prethodne dvije godine
školovanja.
d) Posebne okolnosti:
- podnositelj zahtjeva bez oba roditelja
- podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece
- podnositelj zahtjeva iz obitelji korisnika stalne pomoći
- podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj
- podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi sa podnositeljem
zahtjeva s invaliditetom preko 50%
- redovno školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta-po članu
e) Dodatni bodovi
- studenti koji su upisali fakultet čiji su kadrovi od posebnog
interesa za Općinu boduju se sa dodatnih
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f) Materijalno stanje
Prema kriteriju materijalnog položaja podnositelja zahtjeva boduje se ukupan prosječan
primitak po članu obitelji odnosno po članu kućanstva podnositelja zahtjeva. Broj članova u
obitelji odnosno kućanstvu utvrđuje se Izjavom podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendije,
odnosno Izjavom njegovog roditelja ili staratelja.
Za dodjelu bodova prema kriteriju prosječno ostvarenog primitka po kućanstva primjenjuje se
sljedeća skala:
Prosječno ostvaren primitak po članu kućanstva

Broj bodova

do 1.000,00 kn

50

od 1.001,00 do 1.500,00 kn

45

od 1.501,00 do 2.000,00 kn

40

od 2.001,00 do 2.500,00 kn

35

od 2.501,00 do 3.000,00 kn

30

od 3.001,00 do 3.500,00 kn

25

od 3.501,00 do 4.000,00 kn

20

Pod primicima članova obitelji odnosno članova kućanstva podrazumijevaju se osobito:
-

prosječne neto isplaćene plaće zaposlenika-članova kućanstva u posljednja tri
mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno, za nezaposlene, ukupno ostvareni
prihodi u prethodnoj godini, što se dokazuje potvrdom Porezne uprave,
primici samostalnih obrtnika oporezovanih porezom na dohodak, prema dohotku koji
im je utvrđen za proteklu godinu i umanjen za poreze koji su plaćeni za tu godinu,
primici iz dobiti samostalnih obrtnika oporezovanih porezom na dobit, ostvareni u
prethodnoj godini, umanjeni za poreze koji su plaćeni za tu godinu,
mirovine, primici od imovine, primici od autorskih honorara i drugi primici članova
kućanstva,
potvrda o visini ostvarenih subvencija za vlasnike OPG-a.

VI.
Fakulteti čiji su kadrovi od posebnog interesa za Općinu Žminj u akademskoj
godini 2018./2019. su medicinski, biotehnologija, prirodoslovno-matematički smjerovi fizika, kemija i biologija, veterinarski, tehnički - smjerovi elektrotehnika i
strojarstvo, geodetski i građevinski, te se studij navedenih fakulteta dodatno boduje.
VII. Zamolbe za stipendiju se podnose na propisanom obrascu u roku od 15 dana
od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 05. studenog 2018. godine.
VIII. Uz zamolbu podnositelji su dužni priložiti:
1. dokaz o prebivalištu na području Općine Žminj (preslik osobne iskaznice ili
uvjerenje o prebivalištu),
2. potvrdu o upisu na studij,
3. uvjerenje o postignutom uspjehu (prijepis ocjena zadnje dvije godine
školovanja),
4. vlastoručno potpisanu izjavu da student ne prima drugu stipendiju.
Ostalo - posebne okolnosti:
1. preslik svjedodžbi odnosno prijepis ocjena za prethodne dvije godine
školovanja,
2. diplomu, pohvalnicu ili uvjerenje o postignutom mjestu ili sudjelovanju na
županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju (boduju se postignuća
ostvarena u periodu od dvije godine prije podnošenja zamolbe),
3. dokaz da je podnositelj/ica zahtjeva bez oba roditelja,
4. izjava o broju članova kućanstva,
5. dokaz o korištenju prava na stalnu pomoć,
6. dokaz o samohranosti roditelja,
7. dokaz o invaliditetu u obitelji (rješenje),
8. potvrda ili uvjerenje o upisu u srednju školu ili na visoko učilište/veleučilište,
odnosno na odgovarajuću godinu školovanja/studiranja, za braću i sestre, ako
ih podnositelj prijave ima i ako se školuju izvan područja Općine Žminj,
9. dokaz o prosječno ostvarenom primitku po članu kućanstva
Obrazac zahtjeva se može podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žminj
svakim radnim danom ili preuzeti sa web stranice Općine Žminj www.zminj.hr.
IX.
Zamolbe s privitcima se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu:
OPĆINA ŽMINJ, Pazinska 2/G, 52341 Žminj, s naznakom “ZA NATJEČAJ STIPENDIJE”. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dodatne
obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Žminj ili na broj telefona 052/846-707.

X.
Prijavom na natječaj, podnositelji su izričito suglasni da Općina Žminj kao
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u
svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu
osobnih podataka.
KLASA: 604-02/18-01/02
URBROJ: 2171/04-01-18-3
Žminj, 19. listopada 2018.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Plavčić, mag.oec., v.r.

