Na temelju članka 10. Odluke o stipendiji Općine Fužine i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-05/2003/01 URBROJ: 2112/03-02-20-269 od 17.09.2020. godine, objavljuje se slijedeći
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

1. PRAVO NA NATJECANJE I STIPENDIJU
1.1. Pravo na stipendiju Općine Fužine imaju hrvatski državljani sa prebivalištem na području Općine Fužine
najmanje od dana upisa u program za koji se podnosi zamolba za stipendiju,studenti koji ne ponavljaju godinu
studija za koji traže stipendiju, nisu stariji od 26 godina te koji nisu korisnici kredita i stipendija po bilo kojoj
drugoj osnovi.
1.2. Pravo na stipendiju imaju studenti I. godine čiji prosjek svih ocjena srednjoškolskog obrazovanja iznosi
najmanje 4,5, te studenti viših godina studija čiji je prosjek iz prethodnih godina veći od 3,75.
1.3. Stipendija se dodjeljuje bespovratno, osim u slučajevima iz članka 26. Odluke o stipendijama Općine Fužine.
1.4. Ugovor o stipendiranju sklapa se za akademsku godinu 2020./2021.
1.5. Temeljem ovog natječaja dodjeljuju se stipendije za studente.
2. MOLBA
2.1. Molbi za dodjelu stipendije temeljem ovog natječaja prilaže se:
 Potvrda akademske institucije o statusu redovnog studenta,
 Izjava studenta da ne prima bilo kakvu drugu stipendiju po bilo kojoj drugoj osnovi
 Preslike slijedećih dokumenata:
- za studente prvih godina studija: preslike svjedodžbi I. – IV. razreda srednje škole
- za ostale kandidate: preslika Indexa, ovjereni prijepis ocjena ili drugi dokument iz kojeg
je moguće utvrditi uspjeh tijekom studija.
 Potvrda o prebivalištu.
 Izjava o korištenju osobnih podataka (obrazac preuzeti na stranicama Općine Fužine
www.fuzine.hr ili osobno u pisarnici Općine. )
(Natjecatelj je dužan na zahtjev Povjerenstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb dati na uvid izvornik
preslikane isprave. Dokumentacija koja sadrži samo ECTS bodovanje neće se uzimati u obzir.)
 Dokazi o možebitnim sudjelovanjima i nagradama osvojenim na natjecanjima u znanju ili
sportu za studente koja su bila predviđena Katalogom natjecanja i smotri učenika osnovnih
i srednjih škola Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskog olimpijskog odbora te dokaz o
objavljenim stručnim radovima ili nagradama na stručnim natjecanjima te sudjelovanjima
u znanstvenim ili stručnim projektima.
2.2. Zamolbe se ocjenjuju po sustavu bodovanja Odlukom o stipendiji Općine Fužine. Prema skupljenim
bodovima formira se lista natjecatelja koja će biti izvješena na oglasnoj ploči Općine Fužine i internet stranicama
Općine Fužine (www.fuzine.hr) nakon što Povjerenstvo za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb formira prijedlog
liste kandidata.
2.3. Rok za podnošenje Zamolbi za studentske stipendije je 15.10.2020. godine. Molbe se dostavljaju u zatvorenoj
omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu:
OPĆINA FUŽINE
Dr. Franje Račkog 19
51322 Fužine
sa naznakom ZA STUDENTSKE STIPENDIJE – NE OTVARATI.
3. OSTALO
3.1. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati niti uzimati u obzir.
3.2. Općinsko vijeće Općine Fužine zadržava si pravo da ne dodijeli stipendiju niti jednom studentu.
3.3. Svi natjecatelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o
visini stipendija .

3.4. Izabrani natjecatelji dužni su u roku od 30 dana od dana stavljanja odluke Općinskog vijeća Općine Fužine
na oglasnu ploču, sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Fužine, a nakon proteka roka gube pravo na
dodijeljenu im stipendiju.
3.5. Za sva dodatna pitanja zainteresirane osobe mogu se obratiti u Općinu Fužine ili na telefon 051/829-510
radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.
OPĆINA FUŽINE
OPĆINSKI NAČELNIK
David Bregovac, v.r.

