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Temeljem članka 47. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik Općine Marijanci" broj: 03/14), te Odluke
o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu pomoći za studiranje Općine Marijanci za akademsku godinu
2017./2018. (KLASA: 604-01/18-01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-02) Općinski načelnik raspisuje:
JAVN I PO Z IV
za dodjelu pomoći za studiranje Općine Marijanci u akademskoj godini 2017./2018.
I
Pozivaju se svi redovni studenti sa prebivalištem na području Općine Marijanci da podnesu Zahtjev za
dodjelu jednokratne financijske pomoći za studiranje u akademskoj godini 2017./2018.
II
Postupak ostvarivanja prava na financijsku pomoć studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca Zahtjeva
za financijsku pomoć koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci i na web
stranici Općine Marijanci www.marijanci.hr
III






Opći uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć za studiranje su:
Državljanstvo Republike Hrvatske,
Prebivalište na području Općine Marijanci,
Dokaz o upisu akademske godine 2017./2018.,
Da ne postoji kredit ili stipendija od strane drugog subjekta.
IV

Zahtjevi se podnose zaključno sa 09. veljačom 2018. godine, u zatvorenoj koverti s naznakom "Prijava za
dodjelu pomoći za studiranje", na adresu:
OPĆINA MARIJANCI
POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI ZA STUDIRANJE I DODJELU POMOĆI ZA
PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Kralja Zvonimira 2
31555 MARIJANCI

V








Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev je sljedeća:
Izvornik uvjerenja (potvrda) o upisu na fakultet za akademsku godinu 2017./2018.
Izvornik uvjerenja o prebivalištu
Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
Izvornik vlastoručno potpisane izjave studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane
drugog subjekta (www.marijanci.hr)
preslika računa banke za isplatu pomoći

Tražena dokumentacija, osim dokaza o hrvatskom državljanstvu ne smije biti starija od 30 dana u odnosu na
datum podnošenja Zahtjeva.
Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati.
VI
Postupak otvaranja Zahtjeva te njihov pregled i kontrolu izvršavat će Povjerenstvo za dodjelu pomoći za
studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine
Marijanci.
Sve ostale informacije vezane za ovaj Javni poziv možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Marijanci.
OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ

