REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ
GRADONAČELNIK
Klasa:604-02/14-01/02
Urbroj: 2148/01-02-14-3
Metković, 10. studenog 2014.
Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata («Neretvanski glasnik»,
broj 6/14) i članka 48. Statuta Grada Metkovića («Neretvanski glasnik», broj 4/09, 2/13 i
7/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Metkovića 10. studenog 2014. godine,
raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima
u akademskoj godini 2014./2015.
Stipendije dodjeljuje Grad Metković, a namijenjene su: studentima iz obitelji
lošeg imovnog stanja, studentima-djeci poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s
područja Grada Metkovića.
U akademskoj godini 2014./2015. dodjeljuju se stipendije po kategorijama kako
slijedi:
A) ZA STUDENTE IZ OBITELJI LOŠEG IMOVNOG STANJA–20 stipendija
B) ZA STUDENTE-DJECU POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA – onoliki broj stipendija koji odgovara broju
prijavljenih studenata.
UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:
1. državljani Republike Hrvatske,
2. upisani u redovni studij na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan
Republike Hrvatske,
3. da imaju prebivalište kao i jedan od roditelja na području Grada Metkovića
u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja,
4. da nisu stariji od 27 godina,
5. da nemaju neku drugu stipendiju ili potporu.
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Osim navedenih uvjeta studenti moraju ispunjavati i posebne uvjete:
1. Studenti iz obitelji lošeg imovnog stanja – trebaju biti iz obitelji kojoj prihodi
po članu obitelji ne prelaze 1.000,00 kuna i koji su u prethodnoj godini obrazovanja ako se
radi o studentima prve godine studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50, a studenti druge,
treće, četvrte i pete godine ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih
ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,00.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. preslik osobne iskaznice,
2. potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu
2014./2015.,
3. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i za jednog
roditelja,
4. izjavu studenta da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore,
5. ovjereni prijepis ocjena završnog razreda za studente prve godine, odnosno
potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina ( dostavljaju studenti
iz kategorije A,),
6. potvrdu o mjesečnim prihodima članova obitelji za prethodna tri mjeseca
od raspisanog natječaja ( dostavljaju studenti iz kategorije A),
7. potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji ( dostavljaju studenti
iz kategorije A),
8. potvrdu ili rješenje Centra za socijalnu skrb ili Grada, ako obitelj ostvaruje
jedan od oblika socijalne skrbi ( dostavljaju studenti iz kategorije A),
9. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ( dostavljaju studenti iz
kategorije A),
10. za nezaposlene uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( dostavljaju
studenti iz kategorije A),
11. dokaz o smrti hrvatskog branitelja (dostavljaju studenti iz kategorije B).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od objave
natječaja na web stranici www.metković.hr i oglasnoj ploči Grada Metkovića na slijedeću
adresu: Grad Metković, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, Stjepana
Radića 1, 20350 Metković.
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti u kojoj se kategoriji natječu (A,
B).
Nepravodobne prijave kao i prijave bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u
razmatranje.
Obrazac prijeve može se dobiti kod Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjek za
upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove ili preuzeti na web stranici
www.metkovic.hr.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od
izvršenog izbora.
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