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Na temelju članak članka 3., 4. i 7. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području općine Hum na Sutli („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 25/15), općinski načelnik Općine Hum na Sutli   
r a s p i s u j e 

 
 

NATJEČAJ 
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA 

U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI 
 
I 

Općina Hum na Sutli u akademskoj 2018./2019. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća 
deficitarna zanimanja: 

 
- doktor/doktorica medicine  
- magistar/magistra farmacije 
- magistar/magistra edukacije fizike 
- magistar/magistra edukacije matematike 
- magistar/magistra logopedije 
- magistar/magistra inženjer elektrotehnike (Fakultet elektrotehnike i računarstva – FER) 
- magistar/magistra inženjer računarstva (Fakultet elektrotehnike i računarstva – FER) 
- magistar/magistra  inženjer strojarstva 

 

Visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno.   
 

II 
 
UVJETI NATJEČAJA 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava 
sljedeće uvjete:  

- da je državljanin Republike Hrvatske,  
- da ima prebivalište na području Općine,   
- da je student sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje.  

  

III 
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

 potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje u akademsku 2018/2019. godinu  



 domovnicu (preslika) 
 uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva (dokaz: uvjerenje PP Pregrada), 
 izjavu studenta/ice da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć. 

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše 
jedan kandidat . 
 
Zahtjeve  s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:  
OPĆINA HUM NA SUTLI  
Hum na Sutli 175 
49231 HUM NA SUTLI  
s naznakom „za studentske 
stipendije- DEFICITRNA ZANIMANJA“ 
 
Svu traženu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) uz prijavu dostaviti najkasnije u roku od 
petnaest (15) dana od dana objave natječaja na službenoj web-stranici Općine Hum na Sutli  i 
oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli. 

Rok za podnošenje zahtjeva sa traženom dokumentacijom je 15 dana od dana objave tj. zaključno s 01. 
listopadom 2018. godine. 

 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 
        Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   
 


