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Na temelju članka 28. Statuta OM (SNOM 2/2013),  pisma namjere OTP Banke i 
zaključka Načelnika od 04. prosinca 2017. godine objavljuje se  

JAVNI NATJEČAJ 

ZA DODJELU  STIPENDIJA IZ SREDSTAVA DONACIJE OTP BANKE 

 
 
Temeljem  ovog natječaja  dodijeliti će se  6 stipendija za akademsku godinu 
2017/2018. 
 
Stipendija iznosi 800,00 mjesečno, a isplaćivati će se 10 mjeseci od  listopada 2017. 
do  rujna 2018. izuzev srpnja i kolovoza 2018.  
 
Ukoliko se ne realizira donacija OTP Banke, temeljem dostavljenog pisma namjere,  
ovaj natječaj će se poništiti.  

UVJETI I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE 

 
Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju imaju studenti, izuzev apsolvenata, koji: 
 

- su državljani Republike Hrvatske, 
- su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici 

Hrvatskoj, 
- imaju prebivalište na području Općine Medulin  najmanje 1 godinu prije 

raspisivanja natječaja za stipendije, 
- nemaju novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta, 

 
 
Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendija za studente iz obitelji 
slabijeg imovnog stanja su sljedeći: 
 

1. socijalni položaj, 
2. materijalni položaj 
3. opći uspjeh u prethodnom školovanju. 

 
1. Socijalni položaj studenta boduje se kako slijedi: 
 

1. ako kandidat nema oba roditelja    90 bodova 
  

2. ako je kandidatu aktom ovlaštene institucije  
utvrđen jedan od oblika invalidnosti    80 bodova 

3. ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na  
stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb   80 bodova 

4. ako kandidat nema jednog roditelja    60 bodova 
5. ako je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne  

prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja 40 bodova 
6. ako je kandidat iz obitelji s više djece: 

- za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata ili dijete  
na školovanju u mjestu prebivališta     10 bodova 

- za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju izvan  
mjesta prebivališta       15 bodova 
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2. Materijalni položaj: 
 
Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod veći od: 

• samac    1.800,00 kuna 

• dvočlana obitelj  2.500,00 kuna 

• tročlana obitelj   3.500,00 kuna 

• četveročlana obitelj   5.000,00 kuna 

• za svakog daljnjeg člana 500,00 kuna 
 

Materijalni položaj studenta boduje se kako slijedi: 
1. samac   

- do 600 kuna       30 bodova 
- od 601 do 1.200,00 kuna     20 bodova 
- od 1.201,00 do 1.800,00 kuna     10 bodova 

 
2. dvočlana obitelj 

- do 800,00 kuna      30 bodova 
- od 801,00 do 1.600,00 kuna     20 bodova 
- od 1.601,00 do 2.500,00 kuna    10 bodova  

 
3. tročlana obitelj 

- do 1.500,00 kuna      30 bodova 
- od 1.501,00 do 2.500,00 kuna    20 bodova 
- od 2.501,00 do 3.500,00 kuna    10 bodova  

 
4. četveročlana obitelj 

- do 1.800,00 kuna      30 bodova 
- od 1.801,00 do 3.600,00 kuna    20 bodova 
- od 3.601,00 do 5.000,00 kuna    10 bodova  

 
5. za svakog daljnjeg člana 500 kuna    5 bodova 

 
 
3. Opći uspjeh u prethodnom školovanju: 
 
Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente prve godine određuje se uzimajući u 
obzir opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj, a boduje se kako 
slijedi: 
 
Opći uspjeh  4,50 – 5,00    20 bodova 
Opći uspjeh  3.50 – 4,49   15 bodova 
Opći uspjeh  2,50 – 3,49   10 bodova 
Opći uspjeh  2,00 – 2,49   5 bodova 
 
Opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente viših godina, određuje se uzimajući 
u obzir ocjene svih položenih ispita, a boduje se kako slijedi: 
 
prosjek ocjena 4,00 – 5,00    20 bodova 
prosjek ocjena 3,50 – 3,99   15 bodova 
prosjek ocjena 2,50 – 3,49    10 bodova 
prosjek ocjena 2,00 – 2,49   5 bodova 
 
 
Natječaj je otvoren od  04.  prosinca do  11. prosinca 2017.  godine  te sve prijave s   
dokumentacijom  moraju biti zaprimljene u Općini Medulin do  11. prosinca do 12,00 
sati.  
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Ako na listi  dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost se daje onome 
koji ima veći broj bodova po kriteriju općeg uspjeha. 
 
 
KANDIDATI  ZA DODJELU STIPENDIJA DUŽNI SU NAJKASNIJE DO 11. 
PROSINCA DO 12,00 SATI DOSTAVITI OPĆINI MEDULIN:  
 

- Potvrdu fakulteta o upisu u tekuću akademsku godinu ( izvornik)  
- Osobnu iskaznicu (preslik)  
- Prijepis svih ocjena za prethodne dvije godine školovanja (Preslik)  
- Dokaze o prihodima  članova obitelji  u prethodnom tromjesečju (  potvrde o 

plaći, mirovini i dr. )  
 
Osim navedenog, kandidat je  dužan priložiti  svu dokumentaciju  na koju se poziva, a 
temeljem koje se ostvaruju bodovi, kako je naprijed navedeno, npr.  
rješenje o utvrđivanju invalidnosti,  
 

- Rješenje  Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju  pravo na stalnu pomoć, 
- Izjava  kandidata o  tome da nema  jednog roditelja, odnosno  da je dijete 

samohranog roditelja, te da ne prima financijsku pomoć  drugog roditelja   
- Izvod iz matice rođenih za braću i sestre  ( predškolsko dijete)  
- Izvod iz matice rođenih i Potvrdu  o  upisu brata ili sestre  na fakultet van mjesta 

prebivališta  
 
Na temelju zaključka o dodjeli stipendija zaključiti će se Ugovor o stipendiranju koji 
sadrži:  
 

- ime odnosno naziv ugovornih strana, 
- naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija, 
- rok isplate stipendije, 
- iznos stipendije, 
- razloge zbog kojih se može izgubiti pravo na stipendiju i 
- druga prava i obveze ugovornih strana. 

 
Ako neki od kandidata iz bilo kojeg razloga odustane od zaključivanja ugovora o 
stipendiranju ili u roku od mjesec dana od zakazanog termina za potpisivanje ugovora 
ne potpiše ugovor o stipendiranju, onda se ugovor zaključuje sa sljedećim kandidatom 
na listi prvenstva, uvijek do zaključno onog broja koliko se stipendija odobrava. 
 
 
Obzirom da se  stipendija isplaćuje iz donacije OTP Banke, Student je dužan otvoriti 
tekući račun u OTP banci na koji će mu se isplaćivati stipendija.     
 
 
Ako student prekrši bilo koju od svojih obveza preuzetih ugovorom o stipendiranju gubi 
pravo na daljnju isplatu stipendije. 
Isto se događa ako se naknadno utvrdi da je student prilikom prijave na natječaj za 
stipendiranje dao lažne podatke ili priložio lažne isprave. 
 
 
Klasa: 604-01/17-01/0003 
Urbroj:2168/02-02/1-17-2 
Medulin,04.12.2017  
 

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN 
         Goran Buić, dipl.ing. 


