
 Temeljem članka 60. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik 
Grada Belog Manastira", broj: 1/20) i članka 22. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata 
(Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 8/19), Gradonačelnik Grada Belog Manastira 
raspisuje  

 
DODATNI NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za akademsku godinu 2020/2021. 
studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 

 
Članak 1. 

Grad Beli Manastir će za akademsku godinu 2020/2021. dodatno dodijeliti 20 stipendija studentima 
koji se obrazuju za sljedeća deficitarna zanimanja/studije: 

1) doktor medicine 
2) doktor dentalne medicine 
3) doktor veterinarske medicine 
4) magistar/specijalist struke u području farmacije 
5) magistar/specijalist struke u području logopedije 
6) magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije 
7) magistar/specijalist struke u području socijalne pedagogije 
8) magistar/specijalist struke u području matematike i računarstva 
9) magistar/specijalist struke u području računarstva 
10) magistar/specijalist struke u području matematike 
11) magistar/specijalist struke u području strojarstva 
12) magistar/specijalist struke u području geografija, nastavnički smjer 
13) magistar/specijalist struke u području geodezije i geoinformatike 
14) magistar/specijalist struke u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
15) magistar/specijalist struke u području građevine 
16) magistar/specijalist struke u području arhitekture 

 
 

Članak 2. 
Pravo sudjelovanja na dodatnom natječaju za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira imaju 
studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem 
propisa dokazuje državljanstvo, 

2. koji imaju status redovitog studenta, što se dokazuje potvrdom o upisu u visoko učilište u 
akademsku godinu za koju je raspisan natječaj, 

3. koji imaju prebivalište na području Grada kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju 
potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu, 

4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom, što dokazuju pisanom 
izjavom kandidata. 

 
Članak 3. 

(1) Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu: 
1. utvrđena deficitarnost 
2. opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu obrazovanja i 

 
(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na sljedeći način: 

1. deficitarnost zanimanja utvrđuje se listama deficitarnih zanimanja za svaku akademsku godinu 
prije objavljivanja natječaja za dodjelu stipendija koje utvrđuje Gradonačelnik Grada Belog 
Manastira i 

2. opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu školovanja/studija, dokazuje se 
svjedodžbom odnosno ovjerenim prijepisom ocjena s visokog učilišta. 

 
Članak 4. 

Prijavitelj koji je bio korisnik stipendije Grada Belog Manastira i za vrijeme trajanja stipendijskog 
ugovora završio upisani dodiplomski studij ostvaruje dodatne bodove sukladno članku 21. Pravilnika o 
stipendiranju studenata (Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 8/19), a to dokazuje 



potvrdom koju, na njegov zahtjev, izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i 
društvene djelatnosti Grada Belog Manastira. 
 

Članak 5. 
Međusobna prava i obveze korištenja stipendije uredit će se ugovorom. 

 
Članak 6. 

Visina mjesečne stipendije iznosi: 700,00 kuna neto. 
 

Članak 7. 
(1) Natječaj je otvoren do 7. siječnja 2021. godine. 
 
(2) U prijavi na natječaj prijavitelji moraju dostaviti ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj 
dostupan na mrežnim stranicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) i dokumentaciju 
navedenu u članku 2. ovog Natječaja. 

 
(3) Prijave na natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku navedenom u stavku 1. ovog članka 

na adresu: GRAD BELI MANASTIR, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir,  
s naznakom: "Prijava na Dodatni natječaj za dodjelu stipendija studentima – deficitarna zanimanja". 

 

Članak 8. 
(1) Bodovi ostvareni na osnovi svih mjerila navedenih u članku 3. stavak 1. ovog natječaja zbrajaju se 
za svakog kandidata pojedinačno na temelju čega se kandidati uvrštavaju na listu kandidata, redom 
od kandidata s najvećim brojem ostvarenih bodova do kandidata s najmanjim brojem ostvarenih 
bodova. 
 
(2) U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim 
prosjekom ocjena iskazanim na tri ili više decimalnih mjesta. 
 
(3) Kandidat koji se istovremeno prijavio na više natječaja Grada Belog Manastira za dodjelu 
studentskih stipendija, prednost ostvaruje u onom natječaju u kojem je ostvario bolje mjesto na listi 
kandidata, a ako je u više natječaja ostvario isto mjesto na listi kandidata, prednost ostvaruje u 
natječaju u kojem je ostvario veći broj bodova. 
 

Članak 9. 
(1) Gradonačelnik, na temelju liste kandidata, donosi rješenje o dodjeli stipendija koja se objavljuje na 
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada. 
 
(2) Sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora na rješenje iz stavka 1. ovog članka 
Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave. 

 
Članak 10. 

(1) Prijave na natječaj koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koje nisu pravovremeno 
podnesene neće se razmatrati. 
 
(2) Priloženi dokumenti neće se vratiti kandidatima poslije završetka natječaja. 
 

Članak 11. 
Na postupak dodjele stipendija primjenjivat će se odredbe ovog Natječaja, a u onim pitanjima koja 
nisu uređena ovim Natječajem primjenjivat će se odredbe Pravilnika o stipendiranju studenata 
(Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 8/19). 

http://www.beli-manastir.hr/

