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 09/11.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli
stipendije Općine Feričanci studentima, KLASA:604-02/13-01/02, URBROJ:2149/03-02-01-01
od 28. studenog 2013. godine, Općinski načelnik Općine Feričanci r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendije Općine Feričanci studentima za
studijsku godinu 2014./2015.
Općina Feričanci za studijsku godinu 2014./2015.. dodijelit će studentima s područja
Općine Feričanci 3 (tri) stipendije studentima prve godine i 9 (devet) stipendija
studentima kasnijih godina studija.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna ( petsto 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 4,00
i veći i državne mature 3,00 i veći, te studenti ostalih godina koji imaju prosjek
ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,00
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:
- presliku domovnice,
- uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Općine Feričanci,
- preslike svjedodžbi trećeg i četvrtog razreda srednje škole i državne mature
(obavezni dio državne mature) za studente prve godine,
- potvrdu o upisu u studijsku godinu 2014./2015..,
- izjava (pod materijalnom i kaznenom odgovornošću) o članovima zajedničkog
domaćinstva s izjavom da student i članovi njegovog domaćinstva nemaju u
vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan u mjestu studiranja, te da ne prima neku
drugu stipendiju ili studentski kredit,
- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kaledarsku godinu za sve
članove zajedničkog domaćinstva,

- za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih,
- za članove zajedničkog domaćinstva koji se školuju potvrdu škole/fakulteta da su
upisani u školsku/akademsku 2014./2015.. godinu.
Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana
od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Feričanci, zaključno do 07. studenog 2014.
godine. Povjerenstvu za dodjelu stipendije Općine Feričanci na adresu: Trg Matije Gupca 3,
31512 Feričanci.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranja.
Natječaj je objavljen i na internet stranici Općine Feričanci.
KLASA:604-02/14-01/01
URBROJ:2149/03-03-14-01
Feričanci, 24. listopada 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Antun Glavaš

