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Feričanci, 15. listopada 2021.g. 

 

 Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendije Općine Feričanci studentima ("Službeni 

glasnik Općine Feričanci br. 07/20) i članka 43. Statuta Općine Feričanci ("Službeni glasnik Općine 

Feričanci" br.  02/21) 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 redovnim studentima za  

studijsku godinu 2021./2022. 

 

 

  Općina Feričanci za studijsku godinu 2021/22. dodijeljuje 30 stipendija redovnim 

 studentima s  područja Općine Feričanci. 

    

 Visina stipendije iznosi 600,00 kuna ( šest stotina kuna ) mjesečno. 

 

 Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti: 

  - koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske, 

  - sa stalnim prebivalištem na području Općine Feričanci, 

                       - koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita, 

                       - koji  u mjestu studiranja nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan. 

 

  Apsolventi nemaju pravo sudjelovanja na ovom natječaju. 

 

 Kriteriji za dodjelu stipendije su: 

  -  završen prethodni razred srednje škole ili  prethodna godina studija te redovno  

  upisana studijska godina 2021./2022. 

 

 Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

    

     - dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ( preslika domovnice ),  

     - preslika osobne iskaznice 

     - 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  

     - preslika svjedodžbe završnog 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 15 dana 

od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Feričanci, zaključno sa danom 

29. listopada 2021.g,  Povjerenstvu za dodjelu stipendije Općine Feričanci na adresu:  

Trg Matije Gupca 3, 31512 Feričanci, s naznakom "Natječaj za dodjelu stipendije Općine Feričanci 

redovnim studentima za studijsku godinu 2021./2022." 

 

 Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. 

 

 Natječaj je objavljen oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Feričanci. 
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