REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIR
Klasa: 604-02/16-01/01
Ur. broj: 2198/12-06/01-16-1
Vir, 22. kolovoza 2016. godine
Temeljem Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu (“Službeni glasnik Općine
Vir“ br. 06/15), načelnik Općine Vir o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2016/2017 godinu

I.
Predmet natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Vir za akademsku
godinu 2016/2017 za redovan preddiplomski i diplomski studij.
II.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji udovoljavaju
slijedećim uvjetima:







.

da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Općine Vir, bez prekida najmanje 1
(jednu) godinu,
da imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju od
strane drugog subjekta,
da prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu
obrazovanja (da ne ponavljaju akademsku godinu za koju podnose
zahtjev),
da nisu trajno izgubili pravo na stipendiju prema ranijim propisima
Općine Vir,
da je kućanstvo u kojem žive podmirilo obveze prema Općini Vir i
ostalim komunalnim tvrtkama u vlasništvu Općine Vir.

III.
Stipendija iznosi 1.500,00 kuna mjesečno. Za ostvareni odličan uspjeh u prethodnoj
akademskoj godini studentima će se stipendija uvećati za 500,00 kuna
IV.
Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu
dostaviti:







presliku osobne iskaznice,
uvjerenje o prebivalištu (minimalno 1 godina prebivališta na području
Općine Vir),
potvrda o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu i preslika
indeksa,
prijepis svih ocjena prethodne akademske godine,
mjesto i visina nastanka troška električne energije i telefona za
kućanstvo u kojem žive,
izjava o izabranom liječniku opće prakse.
V.

Za zahtjeve upotpunjene sa dokumentacijom iz točke IV. ovog Natječaja Upravni odjel za
opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Vir će službeno zatražiti očitovanje
ostalih Upravnih odjela Općine Vir i pravnih osoba u vlasništvu Općine Vir o podmirenim
obvezama, odnosno o postojanju ili nepostojanju dugovanja, nakon čega će se formirati
konačna lista odobrenih zahtjeva.
VI.
Zahtjev za priznavanje prava na stipendiju Općine Vir, podnosi se na obrascu koji podnositelji
mogu preuzeti na web stranici www.vir.hr ili u prostorijama Općine Vir.
VII.
Zahtjevi po ovom Natječaju podnose se na protokol Općine Vir ili preporučeno poštom
zaključno do 30. rujna 2016. godine.

