Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bošnjaci i članka 47.
Statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13,
1/18, 3/20, 5/21 i 8/21-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Bošnjaci, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima Općine Bošnjaci
za akademsku 2021./2022. godinu
1. Za akademsku 2021./2022. godinu dodjeljuju se stipendije i to:
stipendije za 2. i više godine studija neovisno o fakultetu
2. Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 800,00 kn.
3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti
koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- državljanstvo Republike Hrvatske,
- prebivalište na području Općine Bošnjaci kontinuirano najmanje 1 godinu
prije objave natječaja
- studiranje na području Republike Hrvatske,
- da nisu korisnici neke druge stipendije.
4. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
- za studente 2., 3., 4. i 5. godine studija najmanje 3,00 prosjek ocjena tijekom
zadnje godine studija,
- da nisu ponavljali godinu (status redovnog studenta)
5. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista kandidata za dodjelu stipendija su:
- uspjeh na studiju i socijalni status
6. Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:
- presliku domovnice,
- potvrdu o upisu u akademsku godinu 2021./2022.,
- preslika osobne iskaznice,
- potvrdu o položenim ispitima i ocjenama iz prethodne godine,
- izjava o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici,
- potvrda porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu
godinu,
- potvrda o isplaćenom osobnom dohotku za zadnje tri plaće ili mirovine za
roditelje (zadnja tri mjeseca prije objave natječaja),
- preslike dokaza za kandidate koji su dijete hrvatskog branitelja ili invalida
Domovinskog rata,
- preslika smrtnog lista za umrlog roditelja ako je dijete samohranoga roditelja

-27. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je utvrđeno u natječaju ili ako ne pristignu
u propisanom roku, neće se razmatrati.
8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Bošnjaci objavljuje se
na Oglasnoj ploči Općine u roku od 15 dana od dana zatvaranja natječaja.
9. Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku
15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine
odnosno najkasnije do 31. listopada 2021. godine na adresu
OPĆINA BOŠNJACI
Općinski načelnik
Trg fra B.T. Leakovića 15
32 275 Bošnjaci
Naznaka: ''Natječaj za dodjelu stipendija''

Općinski načelnik:
Andrija Juzbašić

