OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-01/20-01-01
URBROJ: 2178/21-05-20-03
Okučani, 07. siječnja 2020. god.
Na temelju članka 56. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije br. 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18 ) , članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
Općine Okučani,, KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 2178/21-02-17-01 od 11. prosinca
2017. godine, Odluke o dodjeli učeničkih/studentskih stipendija KLASA: 604-01/20-01/01,
URBROJ: 2178/21-01-20-01 od 03. siječnja 2020.godine i Odluke o stipendiranju učenika koji
se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj/akademskoj 2019./2020. god. KLASA: 60401/20-01/02, URBROJ: 2178/21-05-20-02 od 03. siječnja 2020.god., Općinski načelnik
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovitim učenicima/studentima
za školsku/akademsku 2019./2020. godinu s područja Općine Okučani
1. Za školsku/akademsku 2019./2020. godinu dodijelit će se 8 stipendija:
-

4 (četiri) stipendije za studente i

4 (četiri) stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Visina stipendije iznosi:
-

za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja 500,00 kuna mjesečno i
za studente 600,00 kuna mjesečno.

Stipendija Općine Okučani dodjeljuje se za 6 mjeseci, računajući od 01.01.2020. do 30.06.
2020. godine.
2. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju :

redoviti učenici srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja koji udovoljavaju
sljedećim uvjetima:
-

da su državljani RH s mjestom prebivališta na području Općine Okučani najmanje
godinu dana ,
da nisu stariji od 20. godine života,

redoviti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima

-

da su državljani RH s mjestom prebivališta na području Općine Okučani najmanje
godinu dana ,
da nisu stariji od 26. godine života.

Deficitarna zanimanja su: strojobravar, instalater grijanja i klimatizacije, zavarivač,
plinoinstalater, stolar i strojarski tehničar, CNC operater, automehaničar, instalater kućnih
instalacija, monter i obrađivač rezanjem i deformacijom.
3. Kriteriji za dodjelu stipendija:
-

Materijalni status
Opći uspjeh

4. Prijave se podnose popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, II kat.
Popunjene prijave i dokumentacija predaju se osobno ili putem pošte s naznakom: Natječaj za
stipendije na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, 35430 Okučani.
NEPOTPUNO POPUNJENE I NEPOTPISANE PRIJAVE NEĆE SE UZETI ZA RAZMATRANJE.
5. Uz prijavu (koja se preuzima u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Okučani) potrebno je
priložiti sljedeće dokumente.:
-

-

Potvrdu o upisu na redovno školovanje za 2019./2020.,
Učenici I. razreda srednje škole presliku svjedodžbe VIII. razreda osnovne škole,
Učenici viših razreda srednje škole presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje
škole,
Studenti prve godine studija presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole,
Studenti viših godina studija ovjereni prijepis ocjena prethodne godine ili prijepis svih
ocjena postignutih tijekom studija,
Dokaz o nagradama škole, sveučilišta, veleučilišta ili fakulteta,
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzima se u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Okučani),
Potvrde o svim prihodima članova zajedničkog kućanstva (prosječni mjesečni prihod u
posljednja tri mjeseca), dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali
dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb,
za nezaposlene: potvrda Zavoda za zapošljavanje,
Dokaz o drugim socijalnim prilikama u obitelji (obitelj samohranog roditelja, bez
roditelja, obitelj s troje i više malodobne djece, učenika, studenata ili nezaposlenih
osoba do 26. godine života),

-

Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja – staratelja,
Potvrdu o pohađanju škole nekoga od članova obitelji,
Potvrdu o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Okučani (preuzima se u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Okučani),
Presliku domovnice,
Presliku osobne iskaznice.

6. Rok natječaja je od dana objave do 31. siječnja 2020. godine.

VIII. Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za dodjelu stipendija Općine Okučani u
skladu s Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Okučani iz sredstava Općine
Okučani utvrdit će Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Okučani objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Okučani i putem obavijesti kandidatima.
U roku od 8 dana od objavljivanja Liste Kandidata može se podnijeti pisani prigovor na Listu.
Prigovor se upućuje Načelniku putem jedinstvenog upravnog odjela Općine Okučani.
Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.

7. Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendije sklopit će se Ugovor o korištenju stipendije
kojim se pobliže utvrđuju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije.
Stipendisti koji zaključe Ugovor s Općinom Okučani, a naknadno ostvare pravo na drugu
stipendiju obvezni su vratiti Općini Okučani iznos primljenih stipendija, u tom slučaju prvi
sljedeći kandidat na listi kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključit će Ugovor o
stipendiranju s Općinom Okučani.
8. Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu za koju se
stipendira.
9. Nakon završenog Natječaja priloženi dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković

