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Daruvar, 03. listopada 2016. g. 

 

          Temeljem članka 3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Daruvara 

(„Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 6/12, 8/14 i 6/15), gradonačelnik Grada Daruvara s 

danom 03. listopada 2016. godine raspisuje 

 

 

N A T J E ČA J 

za dodjelu stipendija studentima 

s područja Grada Daruvara 

 

 

I. 

          Grad Daruvar će u akademskoj godini 2016/2017. dodijeliti 5 stipendija (za 

preddiplomski i diplomski studij) s iznosom od 750,00 kuna mjesečno. 

 

II. 

          Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti 

preddiplomskih i diplomskih studija uz ispunjene sljedeće uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da prosječna ocjena uspjeha svakog razreda u školovanju i završnog ispita državne 

mature iznosi najmanje 4,00, 

- da imaju prebivalište na području Grada Daruvara najmanje 10 zadnjih godina, 

- da nisu stariji od 24 godine, 

- da ne primaju drugu studentsku stipendiju, kredit odnosno ne ostvaruju druge prihode. 

 

 

III. 

           Kandidati su obvezni u prijavi na natječaj navesti ukupan broj semestara studija koji su 

upisali, kontakt (broj telefona/mobitela i/ili e-mail adresu) te podnijeti sljedeće dokumente: 

1. ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj, 



2. potvrdu o upisu na preddiplomski ili diplomski redovni studij s naznakom smjera i 

studijske grupe, 

3.  presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o 

državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature na razini A ili 

B – obvezni dio, 

4. presliku obje strane osobne iskaznice studenta, 

5. uvjerenje o prebivalištu PP Daruvar, 

6. potvrdu o mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna tri mjeseca tekuće 

godine (platne liste plaća ili odresci od mirovine), 

7. potvrdu Porezne uprave o prihodima za 2015. g. za sve punoljetne članove kućanstva, 

8. izjavu o broju članova kućanstva, 

9. potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Daruvara o plaćenim svim dospjelim 

potraživanjima od strane Grada Daruvara za podnositelja molbe i sve članove njegovog 

kućanstva, 

10. dokaz o statusu invalidnosti odnosno za roditelje o statusu hrvatskog branitelja, HRVI 

Domovinskog rata, odnosno dokaz da je dijete poginulog, umrlog ili nestalog branitelja, 

11. dokaz o postignutim izvanškolskim rezultatima te u znanstvenom, stručnom i 

umjetničkom radu tijekom školovanja, 

12. dokaz o statusu samohranog roditelja, 

13. dokaz za svakog člana obitelji koji redovno studira ili koji pohađa osnovnu ili srednju 

školu 

 

NAPOMENA: Dokumentacija može biti neovjereni preslik originala.  

 

 

IV. 

 

          Stipendija se isplaćuje 10 mjeseci u tekućoj godini (od 01.10. do 31.07.) 

          Ugovorom o stipendiranju studenata utvrdit će se prava, obveze i odgovornosti obje 

ugovorne strane.  

 

 

Natječaj je otvoren 15 dana od objave, odnosno do 18. listopada 2016. g. 

 

 
          O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od 

zaključenja natječaja. 

          Rezultati će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Daruvara i na web stranici Grada 

Daruvara (www.daruvar.hr). 

 

 

 

 

http://www.daruvar.hr/


V. 

 

          Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni zahtjevi kandidata koji nisu 

s područja Grada Daruvara. 

VI. 

 

          Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte u zatvorenoj 

omotnici na adresu: 

 

                   GRAD DARUVAR 

Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija 

                            (soba 9) 

              Trg kralja Tomislava 14 

                      43500 Daruvar                             

 

                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                             Gradonačelnik 

                                                                                                            Dalibor Rohlik 

 


