REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Klasa: 604-02/15-01/4
Ur.br.: 2182/1-06-15-3
Šibenik, 26. listopada 2015.

UPUTE KANDIDATIMA
ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA
U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2015./16.

Šibenik, listopad 2015.

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 dana 23. listopada 2015. godine donio je Odluku o
raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Šibensko-kninske županije redovitim učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2015./16. i imenovanju Povjerenstva za dodjelu
stipendija.
U svezi prijave kandidata na natječaj za dodjelu stipendije daju se slijedeće upute:
I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju
slijedećim općim uvjetima:
A) UČENICI
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije
- da imaju status redovnog učenika srednje škole u obrazovnom programu koji spada u skupinu
deficitarnih zanimanja
- da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom 3,00
- da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili novčane potpore iz drugih izvora koja imaju
obilježja stipendije.
B) STUDENTI
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalište na području Šibensko-kninske županije
- da imaju status redovnog studenta na sveučilištu ili visokom učilištu kojeg je osnivač
Republika Hrvatska
- da su završili dva zadnja razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom
prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne
dvije godine školovanja (studenti viših godina studija) od najmanje 3,5
- da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili novčane potpore iz drugih izvora koja imaju
obilježja stipendije.
II.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA u školskoj/akademskoj godini 2015./16. dodjeljuje ukupno
21 stipendija 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
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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 za deficitarna zanimanja ………………………... 3 stipendije
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, računajući od 01. rujna 2015. godine do
30. lipnja 2016. godine 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.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipednija su:
-

uspjeh u školovanju u prethodne dvije školske/akademske godine
postignuti rezultati na natjecanjima i smotrama u prethodne dvije školske/akademske godine
nagrade
socijalni status
zdravstveni status

1. Uspjeh u obrazovanju
Prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja nosi sljedeći broj bodova:
do 2,50 = 0 bodova
2,51-3,00 = 10 bodova
3,01-3,50 = 20 bodova
3,51-4,00 = 30 bodova
4,01-4,50 = 40 bodova
4,51-5,00 = 50 bodova
Ocjene iz svjedodžbe o državnoj maturi i svjedodžbe o završnom ispitu, ulaze u prosjek s
ocjenama završnog razreda srednje škole.
2. Postignuti rezultati na natjecanjima i smotrama
Županijska /regionalna/ razina

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

3 boda
2 boda
1 bod
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Državna razina

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

4 bodova
3 boda
2 boda

Međunarodna razina

1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto

5 bodova
4 boda
3 boda

Bodovi za osvojene rezultate na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i
sl.) računaju se kao 50% bodova za pojedinačni nastup iz prethodne tablice.
Ukoliko je isti kandidat sudjelovao na međunarodnoj razini natjecanja ili osvojio jedno od prva
tri mjesta na više nabrojanih razina natjecanja, u obzir se uzima samo jedno i to ono koje mu nosi
najveći broj bodova.
3. Nagrade
Pod nagradom se podrazumijevaju oblici javnih priznanja dodijeljenih u području u kojem se
ocjenjuje darovitost kandidata (za najboljeg učenika, studenta itd.)
- nagrada srednje škole
2 boda
- nagrada visokog učilišta (dekana)
4 boda
- nagrada sveučilišta (rektora ili dekana)
5 bodova
4. Socijalni status
Socijalni staus kandidata utvrđuje se prema visini prosjeka prihoda po članu obitelji i ostalim
socijalnim uvjetima te se boduje na sljedeći način kako slijedi:
a) ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi
iznos od 100% neoporezivog dijela mjesečna plaće prema propisima RH
1 bod
b) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na pomoć za
uzdržavanje
2 boda
c) ako je kandidat iz obitelji s troje ili više djece
3 boda
d) kandidat je dijete hrvatskog branitelja
1 bod
e) kandidat je dijete invalida Domovinskog rata
2 boda
f) kandidat je dijete poginulog hrvatskog branitelja ili 100% invalida
Domovinskog rata
3 boda
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim
prosjekom ocjena.
Ukoliko na način utvrđen u prethodnom stavku ima više kandidata s istim brojem bodova
prednost će imati kandidat čiji je prosjek prihoda pao članu obitelji niži, a ukoliko su i u tom
slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s većim ukupnim brojem bodova koji su ostvareni na
osnovi ostalih socijalnih uvjeta.
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5. Zdravstveni status
Kandidati s tjelesnim oštećenjima ili težim kroničnim bolestima (70% i više invaliditeta)
ostvaruju dodatna 3 boda.

IV.
1. Natječaj traje 15 dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji.
2. Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred, odnosno godinu
školovanja za koju se stipendira, ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku
školovanja i o zaposlenju.
3. Stipendije se ne dodjeljuju studentima koji su zaposleni.
4. Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u
Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Šibensko-kninska županija, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija, Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne
otvaraj - za natječaj za dodjelu stipendije“.
5. Uz molbu za dodjelu stipendije (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport ili na web stranici Županije) treba priložiti:
a) Potvrdu o redovnom upisu u školu, stručni odnosno sveučilišni studij
u
šk./akad.god.2015./16.
b) Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno preslika svjedodžbe ili indeksa ili
prijepis ocjena u dvije prethodne godine školovanja za studente
c) Preslik domovnice
d) Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva (MUP)
e) Potvrdu o isplati plaće, odnosno presliku odreska o isplati mirovine, naknade za nezaposlene i
sl. za razdoblje kolovoz-listopad 2015. za sve članove zajedničkog kućanstva, te potvrda o
eventualnim drugim izvorima prihoda
f) Dokaz (preslika rješenja, potvrda i sl.) o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta –
sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu, HRVI, samohrani roditelj, razvedeni
roditelji, nezaposleni roditelji, medicinska dokumentacija o tjelesnom oštećenju...
g) Dokaz od sudjelovanju na natjecanjima županijske, državne i međunarodne razine,
dobivenim nagradama i priznanjima,
h) Izjavu da ne prima neku drugu stipendiju i da nije zaposlen (vlastoručno napisana i
potpisana izjava od strane punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog
kandidata.
Svi kandidati mogu se obratiti izravno Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i
šport Šibensko-kninske županije, radi preuzimanja obrasca i detaljnih uputa ili obrasce
preuzeti na web stranici Šibensko-kninske županije: www.sibensko-kninska-zupanija.hr.
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V.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Šibensko-kninske
županije i web stranici Županije, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva
za dodjelu stipendije.
U roku od 5 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni
prigovor na listu županu Šibensko-kninske županije, putem Upravnog odjela za prosvjetu,
znanost, kulturu i sport.
Župan razmatra prigovore i donosi odluku koja je konačna.
Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici
Županije.

