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Raša, 15. listopada 2014.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09. i
5/13.), članka 3. stavka 1. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine
Raša (Službene novine Općine Raša, broj 10/04., 7/06., 8/06. i 2/09.) i Odluke o broju i visini
mjesečnih stipendija u školskoj/studijskoj 2014./2015. godini, oznake KLASA: 022-05/1401/39, URBROJ: 2144/02-01/01-14-10 od 15. listopada 2014. godine, Općinska načelnica
Općine Raša dana 15. listopada 2014. godine raspisala je
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
i studentima Općine Raša
1. U školskoj/studijskoj 2014./2015. godini dodijelit će se 17 novih stipendija i to:
 6 stipendije učenicima
 6 stipendija studentima prve godine studija (preddiplomskih, stručnih i s istima
izjednačenih studija)
 5 stipendija studentima od druge do šeste godine studija te prve i druge
godine diplomskog studija
2. Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna za učenike, a 700,00 kuna za studente.
3. Pravo na dodjelu stipendija imaju:
-

učenici koji se redovno školuju u srednjoj školi izvan područja Općine Raša i
Grada Labina
studenti koji redovno studiraju na preddiplomskom, diplomskom, stručnom te s
istima izjednačenom studiju
i koji
su državljani Republike Hrvatske
imaju prebivalište na području Općine Raša
imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja, odnosno studija najmanje
3,00.

4. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje trajanja redovnog školovanja/studija
propisanog aktom obrazovne ustanove stipendiste, s time da se za razdoblje apsolventskog
staža stipendija dodjeljuje u trajanju od 9 mjeseci.
5. Kriteriji za bodovanje podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendija su slijedeći:
a. prosjek ocjena u prethodnoj godini školovanja, odnosno studija

Prosjek

Bodovi

3,00 - 3,49
3,50 - 4,00
4,01 - 4,25
4,26 - 4,50
4,51 - 4,75
4,76 - 4,90
iznad 4,90

40
50
60
70
80
90
100

Ukoliko student studira u inozemstvu, na odgovarajući će se način izvršiti
bodovanje ocjena koje se primjenjuju sukladno sistemu ocjenjivanja u konkretnoj državi.
b. upisana godina studija





druga godina
treća godina
četvrta godina
(i prva godina diplomskog studija)
peta i šesta godina
(te druga godina diplomskog studija)

40 bodova
50 bodova
60 bodova
70 bodova

c. sudjelovanje i postignut uspjeh na natjecanjima u znanju vezanom za daljnje
obrazovanje, u dvije prethodne godine školovanja odnosno studija






županijsko natjecanje
- osvojeno jedno od prva tri mjesta
- sudjelovanje

10 bodova
5 bodova

državno natjecanje
- osvojeno jedno od prva tri mjesta
- sudjelovanje

20 bodova
10 bodova

međunarodno natjecanje
- osvojeno jedno od prva tri mjesta
- sudjelovanje

30 bodova
15 bodova

Kod ovog kriterija uzimaju se samo jedni bodovi, koji su najpovoljniji za podnositelja
zahtjeva.
d. posebne okolnosti


podnositelj zahtjeva bez oba roditelja

20 bodova



podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani
roditelj
10 bodova



podnositelj zahtjeva iz obitelji koja
ostvaruje prava iz socijalne skrbi
temeljem Socijalnog programma Općine 10 bodova



podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i



više djece

10 bodova

za svakog člana obitelji koji se
redovno školuje u srednjoj školi
izvan područja Općine i Grada Labina,
odnosno redovno studira na fakultetu
osim podnositelja zahtjeva

10 bodova

6. U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova, prednost
ima onaj koji ostvari veći broj bodova po redoslijedu utvrđenih kriterija za bodovanje iz
prethodne točke.
7. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih zahtjeva za dodjelu stipendija uz koje
se obavezno prilažu slijedeći dokazi:


preslika domovnice



uvjerenje o prebivalištu na području Općine Raša (ne starije od 6 mjeseci)



potvrda o redovnom upisu u školsku-studijsku 2014./2015. godinu



svjedodžba predhodne godine školovanja ili prijepis ocjena položenih ispita
predhodne godine studija u izvorniku ili ovjerenom presliku



preslika uvjerenja, diplome, priznanja ili drugi dokaz o postignutom uspjehu ili
sudjelovanju na natjecanjima u znanju vezanom za daljnje obrazovanje, u
dvije prethodne godine studija



dokazi iz kojih je vidljivo da je podnositelj zahtjeva bez oba roditelja (preslika
rodnog lista podnositelja s bilješkom o smrti roditelja, ili rodnog lista
podnositelja i izvoda iz matice umrlih za roditelje)



dokazi iz kojih je vidljivo da podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj,
i to:
1. presliku presude o razvodu braka roditelja ili izvoda iz matice rođenih ili
rodnog lista ili izvoda iz matice umrlih ili neki drugi dokaz
2. ovjerenu izjavu da roditelj ne živi u izvanbračnoj zajednici te da sam skrbi
za dijete



preslika rješenja Općine Raša o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi obitelji
podnositelja zahtjeva



dokazi da je podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece (preslika rodnog
lista za podnositelja i braću i sestre koje uzdržavaju roditelji)



uvjerenje za člana obitelji koji se redovno školuje u srednjoj školi izvan
područja Općine i Grada Labina, odnosno redovno studira na fakultetu, osim
podnositelja zahtjeva

Ukoliko podnositelji zahtjeva prilažu dokaze na stranom jeziku, isti moraju biti
dostavljeni i u prijevodu na hrvatskom jeziku.
8. Zahtjevi s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave
natječaja na oglasnoj ploči na adresu:

OPĆINA RAŠA, Odbor za stipendije, Raša, Trg Gustavo Fulitzer Finali broj 2
9. Po isteku natječajnog roka, Odbor za stipendije izvršit će bodovanje podnositelja
zahtjeva na temelju pristiglih zahtjeva po natječaju i utvrditi Prijedlog liste stipendista za
dodjelu stipendija.
Na Prijedlog liste stipendista natjecatelji imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od
dana primitka prijedloga.
O prigovoru odlučuje Općinska načelnica koja utvrđuje konačnu Listu stipendista i
donosi Odluku o dodjeli stipendija.
10. Po primitku Odluke o dodjeli stipendija, stipendist je dužan s Općinom sklopiti
ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svezi dodijeljene stipendije.
OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE RAŠA

Općinska načelnica
mr. sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj .

