REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 6. Odluke o dodjeli stipendije Općine Feričanci studentima ("Službeni
glasnik Općine Feričanci broj 08/15.), KLASA: 604-01/15-01/04, URBROJ: 2149/3-15-01-01 od 2.
prosinca 2015. godine, Općinski načelnik Općine Feričanci r a s p i s u j e

NAT J E ČAJ
za dodjelu stipendije Općine Feričanci studentima za
studijsku godinu 2015./2016.
Općina Feričanci za studijsku godinu 2015/16. dodijelit će studentima s područja
Općine Feričanci 4 (četiri) stipendije studentima prve godine i 9 (devet) stipendija studentima
kasnijih godina studija i 2 ( dvije ) stipendije studentima invalidima.
Visina stipendije iznosi 400,00 kuna (četiristo kuna) mjesečno.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:
- studenti koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske,
- studenti sa stalnim prebivalištem na području Općine Feričanci,
- studenti koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
- studenti prve godine ako imaju prosjek ocjena iz 3. i 4. razreda srednje škole 3,50 i
veći, te studenti ostalih godina koji imaju prosjek ocjena završenih prethodnih godina studija
najmanje 3,00 i veći
- apsolventi nemaju pravo sudjelovanja na ovom natječaju
Kriteriji za dodjelu stipendije su:
- uspjeh u srednjoj školi za studente prve godine,
- socijalni status (prihod po članu obitelji).
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslik domovnice ),
- uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Općine Feričanci,
- Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva, o neposjedovanju stana ili
kuće u mjestu studiranja kandidata i članova njegovog domaćinstva te da nije
primatelj druge stipendije ili studentskog kredita ( ovjereno od strane javnog
bilježnika )
- potvrde Porezne uprave o visini dohotka I primitaka za proteklu kalendarsku
godinu, za sve članove zajedničkog domaćinstva
- dokaz o ostvarenim mjesečnim prihodima za posljednja 3 mjeseca prije
podnošenja prijave, za sve članove zajedničkog domaćinstva, ako su ga ostvarili
( potvrda Poslodavca-isplatna lista, HZMO- potvrda o mirovinskom primanju, HZZO-e potvrda o svim isplaćenim naknadama, HZZ- potvrda o naknadi za vrijeme nezaposlenosti )

- preslike svjedodžbi 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrda fakulteta o
prosjeku ocjena tijekom studiranja,
- potvrda o upisu na godinu studiranja za koju se kandidat natječe
Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 8 dana od
dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Feričanci, zaključno do 18. prosinca 2015.g.
Povjerenstvu za dodjelu stipendije Općine Feričanci na adresu: Trg Matije Gupca 3, 31512
Feričanci.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
Natječaj je objavljen i na Internet stranici Općine Feričanci.
KLASA: 604-01/15-01/05
URBROJ: 2149/3-15-01-02
Feričanci, 10. prosinca 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
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