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Temeljem Odluke o stipendiranju studenata KLASA: 021-05/03-01/0009, URBROJ: 2168/02-
03-03-03, od dana 27. listopada 2003, te Zaključka načelnika KLASA: 604-01/19-01/0001, 
URBROJ: 2168/02-02/02-19-5, od dana 23.10.2019. godine, načelnik Općine Medulin 
raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu novih stipendija studentima za akademsku godinu 2019./2020.

I.
Temeljem Odluke o stipendiranju studenata, Općinski načelnik Općine Medulin u 

akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje stipendije redovnim studentima na visokim 
učilištima u Republici Hrvatskoj, na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima u 
Republici Hrvatskoj kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu. Stipendija se 
dodjeljuje za cijeli tijek studija. 

Broj stipendija, te novčanu visinu stipendije za akademsku 2019./20. godinu odrediti  
će Odlukom načelnik Općine, a u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima. 

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti koji su upisali prvu 
godinu studija, ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete: 

 da su državljani Republike Hrvatske,
 da imaju prebivalište na području Općine Medulin najmanje jednu godinu prije isteka 

roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija, 
 da nisu stariji od 22 godine života, 
 da su završili predhodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom 

najmanje 4,0. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti na višim 
godinama studijima, ukoliko zadovoljavaju uvjete kako slijedi:

 da su državljani Republike Hrvatske,
 da imaju prebivalište na području Općine Medulin najmanje jednu godinu prije isteka 

roka za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija, 
 da nisu stariji od 24 godine, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina 

života, 
 da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita na posljednjoj godini studija najmanje 3,0. 

III.

Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu 
dostaviti: 

 potvrdu visokog učilišta/sveučilišta o upisu redovnog studenta u tekuću akademsku 
godinu

 domovnicu (izvornik ili preslik), 
 osobnu iskaznicu (obostrani preslik)
 prijepis ocjena iz prethodne akademske godine (za studente viših godina studija), 

odnosno svjedodžbe iz dvije prethodne školske godine (za studente koji upisuju prvu 
godinu studija), 

 Potvrda o zajedničkom porodičnom domaćinstvu (Ured državne uprave u Istarskoj 
županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14, Pula).

 Dokaze o prihodima članova obitelji kako slijedi: 
- Zaposlenici: prosjek zadnje tri plaće (platne liste za prethodna tri mjeseca), 
- Obrtnici: potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu (Porezna uprava Pula,    
Carrarina 5 / 2 kat).
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- Umirovljenici: odrezak mirovine, 

Nadalje, zahtjevu se moraju priložiti (ukoliko student posjeduje): 
 diploma, odnosno priznanje za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom 

natjecanju, 
 diploma, odnosno priznanje za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom 

natjecanju, 
 diploma, odnosno priznanje za učestvovanje na međunarodnom natjecanju u svojstvu 

državnog predstavnika. 

IV.

Zahtjev se podnosi u roku od 14 dana od objave Natječaja u dnevnom listu “GLAS ISTRE”, 
na oglasnoj ploči Općine Medulin i na web stranici Općine Medulin www.medulin.hr, u 
zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom (predaja u pisarnici Općine Medulin) ili preporučenom 
pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52 203 Medulin.
Na omotnici prijave mora biti naznačeno: 
„Javni natječaj za studentske stipendije  - ne otvaraj“.

V.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, 
slanjem upita na adresu elektronske pošte: gianni.buzleta@medulin.hr

VI.

Bodovanje i rangiranje pristupnika suglasno Odluci o stipendiranju studenata obavlja Upravni 
odjel za opće poslove i društvene djelatnosti. 

Odluku o dodjeli stipendija u školskoj godini 2019./2020. donosi Općinski načelnik Općine 
Medulin temeljem navedene odluke o stipendiranju studenata.

 
KLASA: 604-01/19-01/0001
URBROJ: 2168/02-02/02-19-9
Medulin, 24.10.2019 

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN 
Goran Buić, dipl. ing.
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