REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STANKOVCI
Ured općinskog načelnika

KLASA:022-05/15-01/ 427
URBROJ: 2198-30-15-2
Stankovci, 12. listopada 2015.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 47. Statuta općine
Stankovci – Pročišćeni tekst ( Služebni glansik br. 2/14) , na 31. sjednici Ureda općinskog načelnika
od 12. listopada 2015. , Općinski načelnik Općine Stankovci raspisuje ,

NATJEČAJ
za stipendiranje studenata akademske godine 2015/2016
1. Pravo natječaja za dobivanje studentskog kredita imaju:
- redovni studenti upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj,
- redovni studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stankovci,
- redovni studenti koji nemaju odobren kredit od nekog drugog subjekta,
2. Za studijsku godinu 2015/2016 odobravaju se studentski krediti u broju i iznosu koji će se
odrediti naknadnom odlukom.
3. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su veći broj bodova koji se određuju prema
Pravilniku o kreditiranju učenika i studenata Općine Stankovci.
4. Potrebna dokumentacija:
- ispunjen obrazac prijave na natječaj,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu, OIB,
- tekući ili žiro račun studenta ,
- potvrda Fakulteta o redovnom upisu akademske godine 2015/2016,
- preslik osobne iskaznice,
- izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili
potporu iz drugih izvora.
5. Rok za podnošenje zamolbi je 15. studenoga 2015. godine.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:
Općina Stankovci
Ured Općinskog načelnika
23 422 Stankovci
Prijave koje se dostave izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
6. Obrasce i dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici www.stankovci.hr te u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stankovci.
OPĆINA STANKOVCI
Općinski načelnik
Željko Baradić

Podnositelj prijave………………………………………..
( ime, prezime i ime roditelja)

OPĆINA STANKOVCI
Povjerenstvo za dodjelu
stipendija studentima

PRIJAVA ZA STIPENDIJU
Fakultet……………………………………………………………………………………………
Zanimanje za koje se školuje student …………………………………………………………….
Trajanje godina/ semestara…………………
OSOBNI PODACI
Godina školovanja ………… prva – 1
(zaokruži broj)
četvrta-4

druga-2
peta-5

treća- 3
šesta-6

2. Dan mjesec i godina rođenja studenta………………………………………………..
3. Broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja……………………………………………
4. OIB studenta………………………………………….
5. IBAN tekućeg ili žiro računa studenta ……………………………….............…………
6. Puna adresa prebivališta roditelja/ staratelja
-

mjesto , broj,……………………………
kontakt telefon………………………….

7. IZJAVA: kojom izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da su gore
navedeni podaci točni te da ne primam stipendiju ili neku drugu studentsku potporu po nekom
drugom pravnom osnovu.

Prilozi:
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu sa OIB-om,
2. potvrda fakulteta o upisu u akademsku godinu 2015/16,
3. podaci o tekućem – žiro računu,
4. preslika osobne iskaznice

………………………………………
( vlastoručni potpis podnositelja )

