Na temelju članka 4. Pravilnika o socijalnoj skrbi («Glasnik Grada Makarske», br. 10/99. i
12/05.) i Zaključka Gradsko poglavarstvo Grada Makarske o dodjeli stipendija studentima
slabijeg imovnog stanja sa 20. sjednice održane 12. studenog 2007. godine Grad Makarska
raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija
studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske

U akademskoj godini 2007./2008. dodijelit će se:
A – STUDENTIMA – 15 STIPENDIJA
Pravo natjecanja za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju:








uvjet državljanstva – studenti koji su državljani Republike Hrvatske;
uvjet prebivališta – studenti koji imaju prebivalište na području grada Makarske
najmanje pet godina prije podnošenja prijave uz uvjet da redovito upisuju akademsku
godinu;
uvjet prihoda – studenti trebaju biti iz obitelji kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi
1.300,00 kuna;
uvjet ocjene – studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek
ocjena 3,0;
stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih
drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja;
podmirene obveze studenta i svih članova kućanstva prema Gradu Makarska s bilo
koje osnove.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

1. Zamolba;
2. Potvrde o primanjima članova obitelji:
- potvrda poslodavca o primanjima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri
mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava,
- potvrda o mirovini - odresci o isplatnici mirovine umirovljenih članova obitelji za tri
mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od
Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine,
- potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe (žene do 55 godine,

muškarci do 60 godina) koje se nalaze u evidenciji Zavoda tri mjeseca koja prethode
mjesecu u kojem je podnesena prijava (Ispostava Makarska),
- potvrda Porezne uprave o prihodima članova obitelji po drugim osnovama;
3.
4.
5.
6.

Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske odnosno akademske godine;
Potvrda o redovnom upisu u tekuću godinu studija.
Domovnicu;
Potvrda o prebivalištu za sve članove obitelji (VIII. Policijska postaja) uz izjavu o
sastavu kućne zajednice;

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne
skrbi u Centru za socijalnu skrb Makarska, umjesto potvrde iz točke 2. podnosi samo potvrdu
Centra za socijalnu skrb.
Nepotpune i neopravdane prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Slobodna
Dalmacija».
Prijave se podnose na adresu:

GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
S naznakom „Natječaj za stipendije“

NAPOMENA:
Natječaj je objavljen u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i u tjedniku Makarsko Primorje
dana 20. studenog 2007. godine.

