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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

G R A D   S I NJ 

 
raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za dodjelu studentskih stipendija u 2015./2016. akademskoj godini 

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su : 

1. Uspješnim i darovitim studentima; 

2. Studentima iz obitelji lošeg imovnog stanja; 

3. Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece. 

4. Studentima iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju. 

           Za 2015./2016. akademsku godinu odobrava se 40 novih studentskih stipendija: 25 
stipendija za uspješne i darovite studente (10 za prvu i 15 za ostale godine), 15 stipendija za 
studente iz obitelji lošeg imovnog stanja (5 + 10). Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece 
stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja. Studentima iz obitelji sa četvero i više djece na 
redovnom školovanju stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja, ako im prosječan prihod ne 
prelazi iznos od 1.500,00 kuna po članu mjesečno. Stipendije se odobravaju za deset mjeseci u iznosu 
od  500,oo kuna mjesečno. 

UVJETI  NATJEČAJA 

 Natjecati se mogu redoviti studenti upisani na višim i visokim učilištima u Republici 

Hrvatskoj koji, kao i jedan od njihovih roditelja, imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 

5 godina prije objavljivanja natječaja i ne koriste neku drugu stipendiju ili potporu: 

         1. Uspješni i daroviti:  

— studenti/ice prve godine studija koji su u srednjoj školi ostvarili prosjek ocjena najmanje 

4,50; 

— studenti/ice ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini 

     studiranja  najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama 

     postigli prosjek ocjena najmanje 4,00. 

 

        2. Iz obitelji lošeg imovnog stanja: 

— studenti/ice  iz obitelji u kojima  prihodi po članu ne prelaze 800,00  kuna; 

— studenti/ice  prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek 

ocjena najmanje 3,50; 

— studenti/ice ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini 

     studiranja  najmanje 3,00  ili  koji su od svih položenih  ispita  na prethodnim godinama 

     postigli prosjek ocjena najmanje 3,00 . 
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          3. Iz obitelji sa sedmero i više djece: 

   — studenti/ice iz obitelji sa sedmero i više djece, ostvaruju pravo na stipendiju samom               

         prijavom,  izvan odobrenog broja  stipendija. 

 

          4. Iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju: 

  — studenti/ice iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, ostvaruju pravo 

       na stipendiju samom prijavom,  izvan odobrenog broja  stipendija, ako prihodi  po članu 

       obitelji ne prelaze iznos od 1.500,00 kuna mjesečno. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA: 

 

— popunjeni Obrazac prijave na Natječaj (svi kandidati); 

— potvrde o prebivalištu (za svakog kandidata i jednog od roditelja); 

— ovjereni prijepisi svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine,  potvrdu 

o upisu (kandidati r.b. 1); 

— ovjereni prijepis svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente prve godine,    

potvrdu o upisu (kandidati r.b. 2.); 

— potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne ili prethodnih godina za studente ostalih godina, 

potvrdu o upisu (kandidati r.b. 1. i 2.); 

— izjava da nije korisnik neke druge stipendije (svi kandidati);  

— izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika  (kandidati r.b. 2., 3. i 4.); 

— potvrde o upisu (kandidati r.b. 3. i 4.); 

— potvrde o primanimja za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan   

natječaj (kandidati r.b. 2. i 4.); 

— dokaz o ostvarivanju  prava na zajamčenu minimalnu naknadu (kandidati r.b. 2. i 4. ); 

— potvrde o uspjehu postignutom na državnim ili županijskim natjecanjima  

(kandidati r.b. 1.). 

 

         Svi studenti/ice, korisnici stipendija iz prethodne godine, ostvaruju pravo na nastavak 

stipendiranja ako im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 3,00. Zahtjev za 

nastavak stipendiranja podnosi se na Obrascu prijave na Natječaj uz potvrdu o upisu u 

slijedeću akademsku godinu, potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine i 

uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice. 

Prijave se podnose Uredu Grada Grada Sinja (Sinj, Dragašev prolaz 24), na Obrascu 

prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom od dana objavljivanja natječaja u dnevnom 

listu «Slobodna Dalmacija» do 13. studenoga 2015. godine.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Rezultati Natječaja  bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Sinja. 


