
Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika 
i studenata s područja Općine Tučepi ( Glasnik općine Tučepi br. 2/2000) i Zaključka Općinskog 
načelnika KLASA: 022-05/20-01/293, URBROJ: 2147/06-02-20-01 od 19.10.2020. godine, Općinski 
načelnik raspisuje   

 
        N A T J E Č A J  
              za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja  

    Općine Tučepi za akademsku godinu 2020/2021. 
 
I. Općina Tučepi će dodijeliti deset (10 ) studentskih stipendija uspješnim studentima 
s područja Općine Tučepi za akademsku godinu 2020/2021. 
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: 
-   su državljani Republike Hrvatske, 
-   su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, 
-   imaju prebivalište na području Općine Tučepi najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za 
stipendije i  
-   nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odabrane od drugog subjekta. 
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente je 1.000,00 kuna mjesečno za deset ( 10 ) 
mjeseci akademske godine 2020/2021.   
 
IV. Pozivaju se svi zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana 
njegove objave na stranicama Općine Tučepi: www.tucepi.hr i Oglasne ploče Općine Tučepi. Prijave se 
podnose na adresu: Općina Tučepi, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi. 
 
V. Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:  
- Zamolbu 
- Potvrdu o prebivalištu 
- Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis ocjena  
( studenti prve godine studija koji su u posljednje četiri godine školovanja ostvarili prosjek minimalno 
4,50 ( preslika svjedodžbi ); studenti upisani u treći ili viši semestar ( kontinuirano bez ponavljanja 
upisuje semestar ) prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,00)   
- Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne prima stipendiju ili novčanu potporu 
školovanja po nekoj drugoj osnovi. 
 
VI. Nepravodobne i nepotpune izjave neće se uzimati u obzir i odbacit će se. 
 
VII. Kriterij na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata je prosječna ocjena. 
 
VIII. Općinski načelnik donijeti će zaključak o dodjeli stipendija. 
 
IX. Ovaj natječaj objaviti će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Tučepi www.tucepi.hr 
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http://www.tucepi.hr/


Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika 
i studenata s područja Općine Tučepi ( Glasnik općine Tučepi br. 2/2000) i Zaključka Općinskog 
načelnika KLASA: 022-05/20-01/293, URBROJ: 2147/06-02-20-01 od 19.10.2020. godine, Općinski 
načelnik raspisuje   

        N A T J E Č A J  
                    za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija  
                                       i studentima u  deficitarnim fakultetima  s područja  

            Općine Tučepi za akademsku godinu 2020/2021. 
 
I.Općina Tučepi će dodijeliti 5 ( pet ) studentskih stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija 
i studentima u deficitarnim fakultetima, s područja Općine Tučepi za akademsku godinu 2020./2021. 
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: 
-   su državljani Republike Hrvatske, 
-   su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, 
-   imaju prebivalište na području Općine Tučepi najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za 
stipendije i  
-   nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odabrane od drugog subjekta. 
-   su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta i to: 
1. Edukacijsko – rehabilitacijski ( smjerovi: logoped i edukator – rehabilitator )  
2. Farmaceutsko – biokemijski ( smjerovi: farmacija i medicinska biokemija),  
3. Medicinski,  
4. Prirodoslovni- matematički ( smjerovi: fizika, informatika i matematika) 
5. Veterina  
 
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente je 1.000,00 kuna mjesečno za deset ( 10 ) 
mjeseci akademske godine 2020/2021.   
 
IV. Pozivaju se svi zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana 
njegove objave na stranicama Općine Tučepi: www.tucepi.hr i Oglasne ploče Općine Tučepi. Prijave se 
podnose na adresu: Općina Tučepi, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi. 
 
V. Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:  
- Zamolbu 
- Potvrdu o prebivalištu 
- Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis ocjena  
( studenti prve godine studija koji su u posljednje četiri godine školovanja ostvarili prosjek minimalno 
3,50 ( preslika svjedodžbi ); studenti upisani u treći ili viši semestar ( kontinuirano bez ponavljanja 
upisuje semestar ) prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 3,50)   
 
-  Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne prima stipendiju ili novčanu potporu 
školovanja po nekoj drugoj osnovi. 
 
VI. Nepravodobne i nepotpune izjave neće se uzimati u obzir i odbacit će se. 
 
VII. Kriterij na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata je prosječna ocjena. 
 
VIII. Općinski načelnik donijeti će zaključak o dodjeli stipendija. 
 
IX. Ovaj natječaj objaviti će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Tučepi 
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        Općinski načelnik 
        Ante Čobrnić 
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Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz 
obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Tučepi ( Glasnik općine Tučepi br. 2/2000) i 
Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 022-05/20-01/293, Ur.broj: 2147/06-02-20-01 od 19.10.2020. 
godine, Općinski načelnik raspisuje   

 
        N A T J E Č A J  

                         za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog   
                       stanja s područja Općine Tučepi za akademsku godinu 2019/2020. 
 
I.Općina Tučepi će dodijeliti 5 ( pet ) studentskih stipendija studentima  iz obitelji slabijeg imovnog 
stanja s područja Općine Tučepi za akademsku godinu 2020./2021. 
 
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: 
-   su državljani Republike Hrvatske 
-   su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, 
-   imaju prebivalište na području Općine Tučepi najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za 
stipendije i  
-  nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odabrane od drugog subjekta. 
-  ispunjavaju uvjet prihoda ( prihod po članu obitelji ne prelazi 1.500,00 kn mjesečno) 
 
III. Pozivaju se svi zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana 
njegove objave na stranicama Općine Tučepi: www.tucepi.hr i Oglasne ploče Općine Tučepi. Prijave se 
podnose na adresu: Općina Tučepi, Jedinstveni upravni odjel, Kraj 39a, 21325 Tučepi. 
 
4. Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:  
- Zamolbu 
- Potvrdu o prebivalištu 
- Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis ocjena  
( studenti prve godine studija koji su u posljednje četiri godine školovanja ostvarili prosjek minimalno 
3,00 ( preslika svjedodžbi ); studenti upisani u treći ili viši semestar ( kontinuirano bez ponavljanja 
upisuje semestar ) prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 3,00)   
- Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj ( dokaz o primanjima ostvarenim 
tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva, potvrda HZZ-a 
o statusu nezaposlenih osoba zajedničkog kućanstva)   
-  Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne prima stipendiju ili novčanu potporu 
školovanja po nekoj drugoj osnovi. 
 
5. Nepravodobne i nepotpune izjave neće se uzimati u obzir i odbacit će se. 
 
6. Kriterij na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata je prosječna ocjena. 
 
7. Općinski načelnik donijeti će zaključak o dodjeli stipendija. 
 
8. Ovaj natječaj objaviti će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Tučepi 
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