REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima (Službeni glasnik broj
4/14.), načelnik Općine Čađavica, dana 01. listopada 2014., objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2014./2015.
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima iz sredstava proračuna Općine
Čađavica.
Članak 2.
Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima provodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Čađavica.
Članak 3.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
- da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi
prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Čađavica
po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih drugih oblika financijske
potpore studentima.
Članak 4.
Uz prijavu za sudjelovanje u ovom natječaju, kandidati prilažu:
- obrazac Prijave na natječaj za dodjelu potpore ( Općina Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica ),
- domovnicu ( obična preslika ),
- obostranu kopiju osobne iskaznice,
- potvrda fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2014./2015., u svrhu ostvarivanja
prava na stipendiju
- prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i dalje)
- potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija
RH za sve članove kućanstva,
- izjavu o broju članova kućanstva ( Općina Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica ),
- potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica da su domaćinstva čiji su član
podmirila svoje dospjele i nepodmirene obveze prema Općini Čađavica.
Članak 5.
Pojedinačni iznos financijske potpore utvrdit će se posebnom Odlukom općinskog načelnika, nakon
zatvaranja natječaja.
Članak 6.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2014. godine.
Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica,
Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom – fnancijska potpora studentima – NE OTVARATI.

Članak 7.
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica utvrđuje broj studenata
koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, te donosi Rješenje o dodjeli financijske potpore studentima za
akademsku 2014./2015. godinu.
Temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica, općinski načelnik Općine Čađavica i
student koji je ostvario pravo na financijsku potporu potpisuju ugovor o dodjeli financijske potpore kojim će
se utvrditi vrijeme na koje se financijska potpora dodjeljuje, kao i prava i obveze korisnika financijske
potpore i Općine Čađavica.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2189/07-02-14-2
Čađavica, 01. listopada 2014.

Prezime i ime:
Adresa:
OIB:
Tel./Mob.

OPĆINA ČAĐAVICA
Predmet: Prijava za dodjelu studentske potpore
Sukladno raspisanom natječaju, podnosim prijavu za dodjelu potpore, a sve
temeljem dokumentacije priložene ovom predmetu.
Završio-la sam _____ godinu studija __________________________________ ______
u __________________, te sam u akademskoj 201_/201_. godini upisao-la
___________________________________________________________________________
U prilogu prilažem sljedeću dokumentaciju:
-

domovnicu ( obična preslika ),

-

obostranu kopiju osobne iskaznice,

-

potvrda fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2014./2015., u svrhu
ostvarivanja prava na stipendiju

-

prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i
dalje)

-

potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva
financija RH za sve članove kućanstva,

-

izjavu o broju članova kućanstva ( Općina Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica ),

-

potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica da su domaćinstva čiji su član
podmirila svoje dospjele i nepodmirene obveze prema Općini Čađavica.

U Čađavici, _____________________ ____. godine

____________________________
(vlastoručni potpis)

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
Radi ostvarivanja prava na bespovratnu potporu koju dodjeljuje Općina Čađavica, pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću dajem sljedeću izjavu.
Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili
druga zajednica osoba koji zajedno žive i prijavljeni su na istoj adresi prebivališta te privređuju, odnosno
ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno. Izjavljujem da zajedničko kućanstvo čine:
Student/ica - podnositelj/ica prijave za dodjelu potpore:
1. __________________________________
Ime (ime oca-majke) i prezime

____________________________________
datum rođenja

____________________________________
adresa prebivališta

_____________________________________________________________________
vrsta prihoda koje ostvaruje/nema prihoda

Ostali članovi zajedničkog kućanstva - srodnici studenta/ice:
RB

Ime (ime oca-majke) i prezime

Srodstvo sa
studentom/icom

Datum rođenja

Adresa
prebivališta

Vrsta prihoda koje
ostvaruje/nema prihoda
(zaposlen, nezaposlen,
umirovljenik, učenik,
student, itd.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj izjavi točni i potpuni te
ovlašćujem Naslov da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti
osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o dodjeli potpore.
Mjesto i datum

(potpis studenta/ice podnositelja/ice prijave)

______________________

______________________

