Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i
studenata („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 3/11), Općinska načelnica
objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora
studentima s prebivalištem u naseljima Općine Milna
za 2015./2016. akademsku godinu

I
Raspisuje se Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčane potpore
studentima sa prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2015./2016. akademsku
godinu.
II
Pravo na podnošenje zahtjeva za odobravanje novčane pomoći imaju
studenti I godine studija temljem akademskog uspjeha koji su u 2014./2015.
školskoj godini ostavrili prosjek ocjena u III i IV razredu srednje škole u visini od
4,00 i više i upisani u prvu godinu studija te studenti upisani u II, III, IV ili V godinu
studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosječni uspjeh od 3,00 i
više.
III
Pravo na podnošenje zahtjeva za odobravanje novčane pomoći imaju
studenti temeljem imovinskog statusa (socijalne stipendije), koji su u
2014./2015. školskoj godini ostvarili prosjek ocjena u III i IV razredu srednje škole u
visini od 3,00 i više i upisani su u I godinu studija, kao i studenti upisani u II, III, IV ili
V godinu studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosječan uspjeh
od 2,50 i više.
IV
Pismene zahtjeve s osnovnim osobnim podacima i obiteljskim
prilikama podnose se isključivo poštom preporučeno uz slijedeće dokaze:
- preslik domovnice,
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana),
- uvjerenje o redovnom pohañanju akademskog obrazovanja,
- dokaz o postignutom uspjehu i neponavljanju godine
- potpisanu izjavu da student nije korisnik stipendije po drugom osnovu
- potpisanu izjavu da je suglasan doprinijeti davatelju stipendije kroz 100 sati
volonterskog rada godišnje na području Općine Milna, sukladno članku 13.
Odluke o stipendiranju stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
(„Službeni glasnik Općine Milna“, broj 3/11)
.
Podnositelji zahtjeva temeljem imovinskog statusa dužni su pored gore
navedenog dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji
korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih
socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji (izvornik),,
- potvrdu o primanjima za protekla tri mjeseca za sve članove domaćinstva i
- za nezaposlene članove domaćinstva preslik evidencijskog lista Zavoda za
zapošljavanje.

Prijave se dostavljaju na adresu:
OPĆINA MILNA za Povjerenstvo za dodjelu stipendija, 21405 Milna o.
Brač.
V
Rok za dostavu prijava je 30. studenog 2015. godine.
Zahtjevi podneseni izvan roka ili nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u
razmatranje.
Visina stipendije iznosi 500.00 kuna mjesečno po studentu.
VI
Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju:
- korisnici stipendija po drugoj osnovi i
- studenti čiji roditelji (skrbnici) nisu podmirili sve obveze prema Općini Milna do
trenutka objavljivanja natječaja i
- studenti koji se obrazuju uz rad.
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