
 Na  temelju  Odluke Općinskog vijeća općine Davor o  raspisivanja natječaja za 

dodjelu stipendija od 26. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Davor  

na prijedlog Općinskog  načelnika općine Davor, raspisuje   

   

 

             JAVNI  NATJEČAJ 

   za dodjelu  stipendija redovitim  studentima s 

             područja  Općine  Davor  u akademskoj 2018/2019. godini 

 

               I. 

Za  akademsku  2018/2019. godinu stipendiranje četiri (4)  studenta deficitarnih  

zanimanja i to: medicina, graĎevinarstvo, pravo i ekonomija  

 

     II. 

Pravo sudjelovanja  na  natječaju za dodjelu stipendije imaju: 

 

Redoviti studenti koji  udovoljavaju slijedećim uvjetima: 

- da su državljani RH  i da imaju prebivalište na području općine Davor 

- da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnoga preddiplomskog, diplomskog ili 

integriranog diplomskog sveučilišnog studija u  RH 

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi 

- da studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine 

- da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,0, a studenti 1. 

godine studija prosjek 3-eg i 4-og razreda srednje škole najmanje  4,0. 

 

       III. 

Mjesečna stipendija  za  svakog studenta iznosi  2.000,00 kuna. 

 

      IV. 

 

1. Prednost za dodjelu stipendije  imaju studenti  slabijeg imovnog-socijalnog statusa  uz  

dodatni  kriterij:  opći uspjeh  prethodnog školovanja, natjecanja, nagrade i priznanja 

tijekom školovanja. 

2. Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje Oglasnoj ploči 

općine Davor  i  web stranicama Općine Davor. 

3. Natječaj traje 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči i web stranicama Općine 

Davor,  odnosno do  26. listopada  2018. godine. 

 

       V. 

 

Na raspisani natječaj kandidati podnose prijave na  obrascu prijave koji  se  može  

dobiti  u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Davor i na web  stranicama općine, 

uz  koje su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

-  Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a 

- Domovnicu (presliku), presliku  osobne iskaznice, 

- Potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2018/2019., 

- Za studente 1.godine studija ovjerenu presliku svjedodžbe za 3. i 4. razred, a 

studente viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena  

- Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanja na službenim natjecanjima ( 

županijsko, državno), 



- Dokaze o drugim socijalnim prilikama (bez jednog, oba roditelja, staratelja) 

 

      Priloženi dokumenti se ne vraćaju. 

 

      VI. 

 

 Nakon isteka roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine  

 Davor, u skladu s  bodovanjem utvrdit će Prijedlog liste prioriteta za dodjelu 

 stipendija. 

      Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na web stranicama Općine   

 Davor i putem obavijesti kandidatima. 

Prigovor  na  listu kandidata dostavlja se Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana 

objavljivanja liste kandidata.  

      Odluka načelnika o prigovoru je konačna.  

 

      VII. 

 

S  izabranim korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije kojim 

se pobliže utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, 

sukladno odredbama Odluke Općinskog vijeća o uvjetima, kriterijima i postupku 

dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Općine Davor. 

 

     VIII. 

 

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se 

stipendira. 

 

 

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenim omotnicama na  adresu :  

  Općina Davor,  Ivana Gundulića 35,  35425 Davor,  s  naznakom : 

         „ Prijava na natječaj za dodjelu stipendija – ne otvaraj“ 

 

 

Sve dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Općini Davor, tel. 035/347-333. 

 

 

KLASA: 604-02/18-01/3 

URBROJ: 2178/17-01-18-01 

Davor, 12. 10. 2018. 

 

          Predsjednik Povjerenstva: 

               Ivica Marjanović 

 

      

          
 

             

                    


