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Baška Voda 10. listopada 2018. god.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
123/17), čl. 44. Statuta Općine Baška Voda( GL br. 10/09,12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč.
tekst, 4/18), čl. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata iz obitelji slabijeg
imovnog stanja s područja Općine Baška Voda (GL br. 5/07, 14/11 ) općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK
o
raspisivanju natječaja za
dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
s područja Općine Baška Voda u studentskoj 2018/19. godini

U studentskoj godini 2018/19. dodijelit će se:
STUDENTIMA – 10 stipendija
Pravo natjecanja za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- uvjet državljanstva - studenti koji su državljani RH (domovnica)
- uvjet prebivališta - student koji ima prebivalište na području Općine Baška Voda najmanje
5 godina (Uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Makarska)
- uvjet prihoda - studenti koji su iz obitelji čiji prihodi po članu obitelji ne prelazi 1.300,00
kn
- uvjet ocjene - studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena
3,00
- stipendije ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih
oblika novčane potpore s osnova školstva.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. Zamolbu
2. Potvrde o primanjima članova obitelji:
- potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri (3)
mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava

potvrda o imovini - odresci o isplatnici mirovine - umirovljenih članova obitelji za tri
mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog
fonda da nije korisnik mirovine
- potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe koje se nalazi u evidenciji
Zavoda za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava (Ispostava
Makarska)
3. Potvrda o prosjeku ocjena prethodne godine studija
4. Potvrda o redovito upisu u tekuću godinu studija
5. Svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (ukoliko je I. godina fakulteta)
6. Domovnicu
7. Potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelji ( Policijska postaja Makarska) uz izjavu o
sastavu kućne zajednice
-

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne
skrbi u Centru za socijalnu skrb Makarska, podnosi samo potvrdu Centra za socijalnu skrb.
Nepotpune i neopravdane prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška
Voda
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