REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Na temelju članka 11., 12. i 14. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/15) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13) župan
Šibensko-kninske županije Goran Pauk, dipl. oec., objavljuje

JAVNI N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima
u školskoj/akademskoj godini 2015./16.

I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA u školskoj/akademskoj godini 2015./16. dodjeljuje ukupno
21 stipendiju redovitim učenicima i studentima s prebivalištem na području županije i to po
slijedećim kategorijama:
A) UČENICI
- učenicima srednjih strukovnih škola upisanim u trogodišnje obrazovne programe za
deficitarna zanimanja:
kuhar/ica, konobar/ica, pekar/ica i slastičar/ka ............................................................ 5 stipendija
B) STUDENTI
1. studentima I. godine sveučilišnih studija za deficitarna zanimanja:
Sveučilišni studij: arhitektura, edukacijska rehabilitacija, elektrotehnika,
energetska učinkovitost i obnovljivi izvori, farmacija, građevinarstvo,
matematika, medicina, pedagogija, psihologija i socijalni rad …………………… 8 stipendija
2. studentima viših godina sveučilišnih studija
(preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih
i diplomskih studija) ………………………………………………………………. 5 stipendija
3. studentima stručnih studija …………………………………………………….. 3 stipendije
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II.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, računajući od 01. rujna 2015. godine do 30.
lipnja 2016. godine za učenike, odnosno od 1. listopada 2015. godine do 31. srpnja 2016. godine
za studente.
Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 600,00 kuna mjesečno.
III.
Prijavnica i uvjeti natječaja za dodjelu stipendija mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za
prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije, Šibenik, Trg Pavla Šubića I. br.2 (I
kat, soba 19), radnim danom od 8 do 14 sati, od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji ili na
web stranici Šibensko-kninske županije: www.sibensko-kninska-zupanija.hr.

IV.
Prijavnice s potrebitom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja
u Slobodnoj Dalmaciji na adresu:
Šibensko-kninska županija,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Pavla Šubića I br.2, Šibenik
u zatvorenim omotnicama s naznakom
“Ne otvaraj - za natječaj za dodjelu stipendije“.
Prijave izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 604-02/15-01/4
URBROJ: 2182/1-06-15-2
Šibenik, 26. listopada 2015. godine
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec.

