REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURĐENOVAC
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija
Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i
studentima («Službeni glasnik Općine Đurđenovac», br. 6/05.) Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Općine Đurđenovac raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Općine Đurđenovac za
studijsku 2013/2014. godinu
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3.

4.
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Za studijsku godinu 2013/2014. dodijelit će se najviše 5 stipendija.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Općine Đurđenovac imaju:
- studenti koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske
- studenti sa stalnim prebivalištem na području Općine Đurđenovac
studenti prve godine čija je prosječna ocjena završenih prethodnih godina školovanja najmanje 4,0
ostali studenti čija je prosječna ocjena završenih prethodnih godina školovanja najmanje 3,5
- da imaju status redovitog studenta,
da nemaju odobren kredit ili stipendiju od drugog subjekta,
da nisu sudski kažnjavani.
Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:
uspjeh na studiju, odnosno u srednjoj školi za studente prve godine,
sudjelovanje na smotrama, natjecanjima, umjetničkim radionicama, stručnim skupovima i sl.,
socijalno-materijalno stanje.
Početak i kraj stipendije uredit će se ugovorom.
Visina mjesečne stipendije je 500,00 kuna.
Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja na
oglasnoj ploči Općine Đurđenovac i objave na web stranici Općine Đurđenovac:

www.djurdjenovac.hr

Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Đurđenovac na adresu,
Kralja Zvonimira 1, 31 511 Đurđenovac
(s naznakom “ZA NATJEČAJ”)
7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Đurđenovac
8. Zahtjevi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koje nisu pravovremeni neće se uzeti u obzir.
Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti preslike slijedećih dokumenata:
preslika svjedodžbi prethodnih godina školovanja i dokaz o položenoj maturi ili
završnom ispitu (prva godina studija)
- potvrdu o upisu u studijsku godinu 2013/2014.,
potvrdu o položenim ispitima i ocjenama iz prethodnih studijskih godina (ostale godine studija)
rodni list,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),
uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Općine Đurđenovac,
životopis,
potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog
domaćinstva,
uvjerenje o primanjima članova domaćinstva u prethodna tri mjeseca,
dokaz o nekažnjavanju,
dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili 100%-og invalida Domovinskog rata,
dokaz o smotrama, natjecanjima, umjetničkim radionicama, stručnim skupovima, te postignutim
rezultatima.
Za sve dodatne informacije obratite se u Općinu Đurđenovac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za općinsku samoupravu i
upravu na tel. 602-018.
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Đurđenovac, 30. siječnja 2014.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
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