REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BREZNICA

KLASA: 604-01/22-01/01
URBROJ: 2186-23-03-22-1
Bisag, 18.10.2022.
Na temelju članka 3. Odluke o stipendijama Općine Breznica (“Službeni vjesnik
Varaždinske županije” broj 22/99) i članka 46. Statuta Općine Breznica („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinski načelnik Općine Breznica raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja
Općine Breznica za kalendarsku 2023. godinu
1. Podaci o Općini Breznica
Natječaj raspisuje: Općina Breznica
Adresa: Bisag 23, 42226 Bisag
Telefon: 042/616-370
E-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr
Račun proračuna: HR8823600001803600005
Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica
Stjepan Šafran, pročelnik, 098/982-7743.
2. Općina Breznica objavljuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija za kalendarsku
2023. godinu u mjesečnom iznosu od 600,00 kn/79,63 EUR (fiksni tečaj 7,5345 kn).
3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju redovni studenti druge ili viših
godina studija čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Općine Breznica
najmanje tri godine prije podnošenja prijave na natječaj i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište na području Općine Breznica,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu u radnom odnosu,
- da žive u kućanstvu koje ima podmirene sve obveze prema Općini,
- da im je prosjek ocjena najmanje 3,00 iz prethodnih godina studija.
4. Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju dostaviti:
- zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,
- domovnicu,
- potvrdu o statusu redovnog studenta,
- potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodnih godina,
- pismenu izjavu studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije,
- potvrdu o prebivalištu,
- presliku tekućeg ili žiro računa.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
5. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave u “Varaždinskim
vijestima” i web stranici Općine Breznica na adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226
Bisag u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Ne otvaraj – prijava za dodjelu stipendije“.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem.
Općina Breznica

