
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: 022-05/16-01/357, Ur.broj: 2147/06-02-16-01 od 21.11.2016. 
godine   

 
   OPĆINA TUČEPI  

         raspisuje 
      N A T J E Č A J  
          za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim 
                                      studentima s područja općine Tučepi   
 
U akademskoj godini 2016/2017 dodijelit će se: 
12 ( dvanaest ) stipendija uspješnim i darovitim studentima  
3 ( tri  ) stipendije za umjetničke programe i deficitarna zanimanja   
 
A) ZA STUDENTE 
1. Osnovna mjerila za dodjelu stipendija: 
   - prosjek ocjena 
   - deficitarnost zanimanja 
2. Deficitarna zanimanja su: 

- magistar  farmacije, učitelj biologije, učitelj povijesti, učitelj fizike, profesor 
matematike, psiholog, školski defektolog, školski pedagog, profesor fizike, učitelj 
njemačkog jezika, učitelj talijanskog jezika, profesor informatike 

Pravo natjecanja za stipendiju imaju: 
A) STUDENTI 
1. Studenti prve godine studija koji su u predhodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena od najmanje 4,50. 
2. Studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u predhodnoj godini 
obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,00. 
3. Studenti umjetničkih programa koji su u predhodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena najmanje 3,50. 
4. Studenti deficitarnih programa koji su u predhodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek 
ocjena od najmanje 3,50. 
Prijavi za natječaj potrebo je priložiti:  
- Zamolbu 
- Domovnicu  
- Potvrdu Policijske postaje Makarska o prijavi prebivališta u zadnjih 5 godina 
- Potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija  
- Potvrdu o prosjeku ocjena iz predhodne godine studija odnosno školovanja 
- Izjavu pod materijalnom odgovornošću da ne prima stipendiju ili potporu iz drugog izvora s 
osnova školovanja 
- dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Općini Tučepi kako za  podnositelja 
zahtjeva tako i članova obitelji u kojoj student živi ( potvrda Općine ).        
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Rok za podnošenja prijava na Natječaj je 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine 
Tučepi.  
Prijave se podnose na adresu: OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 TUČEPI    
 
 
   Oglasna ploča Općine Tučepi, 12.12. 2016. 
 



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: 022-05/16-01/357, Ur.broj: 2147/06-02-16-
01 od 21.11.2016. godine   
 
     OPĆINA TUČEPI  
         raspisuje 
        NATJEČAJ 
          za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji  
               slabijeg imovnog stanja s područja općine Tučepi  
   
U školskoj odnosno akademskoj godini 2016/2017 dodijelit će se: 
 
STUDENTIMA – 5 (pet ) stipendija 
 
Pravo natjecanja za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju: 
- uvjet prihoda ( studenti koji su iz obitelji čiji prihodi po članu ne prelazi 1.500,00 kn 
mjesečno ) 
- uvjet ocjene ( studenti koji su u predhodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 
najmanje 3,00 ) 
- stipendije ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih 
oblika novčane potpore s osnove školovanja. 
Prijavi za natječaj potrebno je priložiti: 
1. Zamolbu 
2. Potvrde o primanjima članova obitelji 
- potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri mjeseca 
koja predhode mjesecu u kojem je podnesena prijava 
- potvrda o mirovini – odresci o isplati mirovine umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca 
koja predhode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje Mirovinskog fonda da nije 
korisnik mirovine 
-nezaposleni - uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – Ispostava Makarska o redovnoj evidenciji  
- potvrda Porezne uprave o dohodku za sve članove obitelji  
3. Potvrda o prosjeku ocjena iz predhodne školske godine, odnosno akademske godine 
4. Potvrda o redovnom upisu u tekuću godinu studija 
5. Domovnicu 
6. Potvrdu Policijske postaje Makarska o prijavi prebivališta za sve članove obitelji uz izjavu o 
sastavu kućne zajednice 
7. Izjava pod materijalnom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugog 
izvora s osnova školovanja  
8. Dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Općini Tučepi kako za  podnositelja 
zahtjeva tako i članova obitelji u kojoj student živi ( potvrda Općine ).        
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine 
Tučepi . 
Prijave se podnose na adresu : OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 TUČEPI. 
 
 
    
   Oglasna ploča Općine Tučepi 12.12.2016. godine  
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