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 Temeljem članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata 
na području Općine Končanica (KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2111/02-02-16-1 od 20. 
rujna 2016. godine), Općinski načelnik Općine Končanica sa danom 20. rujna 2016. godine 
raspisuje 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J 
za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2016./17. 

 
1. Za akademsku godinu 2016/.17. dodijelit će se 2 studentske stipendije. 
2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Končanica imaju studenti 

- koji imaju prebivalište na području Općine Končanica, 
- koji su državljani Republike Hrvatske, 
- kojima prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kuna, a kod 

obitelji samohranog roditelja 3.000,00 kuna. 
3. Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna. 
4. Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su: 

- uspjeh postignut tijekom srednjoškolskog obrazovanja i državne mature, 
- postignuti rezultati, znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom školovanja, 
- godina studija, 
- socijalni status kandidata, 
- status roditelja u Domovinskom ratu, 
- deficitarnost određene struke na području Općine Končanica, a po odluci Općinskog 

načelnika. 
5. Natječaj traje 30 dana od dana objave, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Končanica, 

web stranici Općine Končanica i na Radio Daruvaru. 
6. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se u navedenom roku na adresu: 

Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica, s naznakom „Natječaj za stipendiju – 
ne otvaraj“. 

7. Uz zamolbu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata: 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, 
- preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, 
- potvrda o redovnom upisu na fakultet, odnosno o upisu tekuće akademske godine, 
- preslika svjedodžbi prethodnih razreda srednje škole, te državne mature, 
- prijepis ocjena iz indeksa za prethodnu godinu obrazovanja za studente 2 godine i 

kasnijih godina, 
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- potvrda porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu, 
- izjava o zajedničkom kućanstvu, 
- izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendije ili 

potporu iz drugih izvora, 
- dokaz o završene dvije studijske godine tijekom jedne školske godine, 
- dokaz o postignutim rezultatima, znanstvenom, stručnom i umjetničkom radu 

tijekom školovanja, 
- rješenje ili potvrdu da je kandidat dijete hrvatskog branitelja (uvjerenje o 

sudjelovanju u domovinskom ratu), 
- rješenje ili potvrdu da kandidata uzdržava samohrani roditelj, 
- rješenje ili potvrdu da je član obitelji kandidata redovan učenik ili student bez 

primanja stipendije, 
- životopis. 

8. Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. Po 
završetku natječaja, priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatu. 

9. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o stipendiranju 
studenata Općine Končanica. 

10. Liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Končanica objavljuju se na oglasnoj ploči 
Općine Končanica u roku od 30 dana od zaključenja natječaja te se dostavljaju svim 
sudionicima. U roku 8 dana po primitku liste kandidat može podnijeti pisani prigovor na 
listu. 

11. Sa studentima kojima po okončanoj Odluci Općinskog vijeća bude dodijeljena stipendija, 
sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja 
stipendije. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
____________________ 
     (Zlatko Bakunić) 


