
 

     
 

      R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 O P Ć I N A   M U Ć 

 

Na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć, Klasa:022-05/14-01/39, 

Urbroj: 2180/02-14-2, te Odluke o broju i visini stipendija za 2017./2018.godinu, Općinski načelnik 

Općine Muć dana 10. listopada 2017. godine objavljuje: 

N A T J E Č A J 

za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć 

1. U akademskoj godini 2017./2018. godini Općina Muć dodijelit će stipendije redovnim studentima s 

područja Općine Muć. 

2. Visina stipendije za studente iznosi 500,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 

godinu (10 mjeseci), odnosno, s početkom od 01. listopada 2017. do 31. srpnja 2018. godine. 

3. Stipendije će se dodijeliti na temelju ovog natječaja, te bodovne liste prema postignutom uspjehu, a 

sve u skladu s Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Muć . 

4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima : 

da su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području općine Muć najmanje 2 godine kao i 

njihovi roditelji, 
da su redoviti studenti studija u RH, 
da se ne obrazuju uz rad, 
da nisu apsolventi, 
da nisu stariji od 26 godina 
da nisu ponavljali godinu studija, 
da im je prosječna ocjena svih razreda srednje škole najmanje 4,50 
da im je prosjek ocjena najmanje 3,50 za prethodnu godinu (uz ostvarena minimalno 50 ECTS boda 

u prethodnoj godini) 
da nisu korisnici drugih stipendija 
da su izmirene sve obveze prema Općini Muć 

5. Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su: 

uspjeh u školovanju 
stručni i znanstveni radovi,nagrade i priznanja tijekom studija 
godina studiranja 

6. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće: 

PRIJAVA za dodjelu stipendija (obrazac) 
potvrda o prebivalištu studenta i njegovih roditelja (može kopija osobnih iskaznica) 
preslika domovnice, 
izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi 

uvjerenje o redovitom upisu u višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište s naznakom smjera ili 

studijske grupe, 
 uvjerenje fakulteta o položenim ispitima (ovjereno) i preslika stranice indeksa protekle 

akademske godine za studente odnosno preslika svjedodžbi svih godina srednjoškolskog 

obrazovanja za učenike, 



dokaz o postignućima na ostvarenim priznanjima iz područja upisanog studija i dokaz o sudjelovanju 

u znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanim za studij. 

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama na adresu: 
OPĆINA MUĆ, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć,s naznakom: „NATJEČAJ ZA 
STIPENDIJE“ najkasnije do 20. listopada 2017. godine (bez obzira na način dostave). 
Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Muć: www.muc.hr i na oglasnoj ploči u Općini Muć. 

Pristigle prijave razmatra Povjerenstvo te se prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje 

na Internet stranici Općine Muć i oglasnoj ploči Općine Muć. U roku od 8 dana od dana objavljivanja 

prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine 

Muć. Općinski načelnik dužan je riješiti prigovor u roku od 8 dana prijema istog. Povjerenstvo utvrđuje 

konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom načelniku koji donosi Odluku o dodjeli stipendija. 

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzimati u razmatranje. 

O bodovnoj listi i rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web-

stranice Općine, www.muc.hr. (Upućuju se kandidati kako na istoj stranici te u Općini Muć mogu dobiti 

obrazac PRIJAVE za dodjelu stipendije). 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Filip Stupalo 

KLASA: 604-02/17-01/02 

URBROJ: 2180/02-02-17-1 
U Donjem Muću, 10.10.2017. godine 
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