Ime i prezime:_________________________
Adresa:______________________________
Tel/mob.:____________________________
E-mail:______________________________

OPĆINA HUM NA SUTLI
KOMISIJA ZA DODJELU PRIPOMOĆI
UČENICIMA I STUDENTIMA
HUM NA SUTLI 175, HUM NA SUTLI

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE
PO SOCIJALNOM KRITERIJU
(I. KATEGORIJA)
I. Na temelju objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja
općine Hum na Sutli u školskoj/akademskoj godini 2022/2023., ja

(ime i prezime podnositelja zahtjeva¹)

podnosim zahtjev za dodjelu:
a) učeničke stipendije
Upisan sam u _____________________________________________________________________
(naziv srednje škole i smjer)

u _________razred u školskoj godini 2022/2023.
b) studentske stipendije
Upisan sam na_____________________________________________________________________
(naziv fakulteta i smjer)

u _________semestar u akademskoj godini 2022/2023.

II. Uz zahtjev za dodjelu stipendije Općine Hum na Sutli prilažem potrebnu dokumentaciju (zaokružiti):
1. Preslika domovnice
2. Potvrda o prebivalištu duljem od 1 godine na području općine Hum na Sutli
3. Potvrda o upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu u šk./ak. 2022/2023.
4. Izjava podnositelja zahtjeva da nisu korisnici stipendije ili novčanih primanja koja imaju obilježje stipendije za vrijeme
dodjele i korištenja stipendije Općine Hum na Sutli
5. Učenici 1. razreda srednje škole: presliku svjedodžbe 7. i 8. razred osnovne škole
6. Učenici viših razreda srednje škole: presliku svjedodžbe za sve položene razrede
7. Student 1. godine prilaže svjedodžbe (prosjek ocjena) od 3. i 4., odnosno 4. i 5. razreda srednje škole
8. Student viših godina prilaže potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima s prijepisom ocjena iz prethodnih godina studija
9. Dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva ostvarenim u tri mjeseca koja prethode mjesecu
u kojem se podnosi prijava za natječaj (kolovoz, rujan, listopad).
- plaće iz zaposlenja (potvrda isplatitelja plaće)
- samostalnog obavljanja djelatnosti (potvrda o visini prihoda za posljednje razdoblje za koje je izvršen obračun kod
nadležne porezne uprave i javnobilježničke ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji
ostvaruju prihode od samostalnog rada za razdoblje koje ulazi u obračun
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- osobne i obiteljske mirovine (potvrda Fonda MIO o visini isplaćene mirovine ili predaja preslika svih isplatnih
dokumenata.)
- drugih izvora (kućna radinost, prihodi po ugovoru o djelu, privremeni i povremeni poslovi i slični prihodi - vlastita izjava
o ostvarenim prihodima/službena potvrda)
- potvrda Porezne uprave o ostvarenim primanjima u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava za
natječaj (kolovoz, rujan, listopad).
10. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
11. Ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati dodatne otežavajuće okolnosti materijalnog i
socijalnog položaja i druge kriterije Pravilnika (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, učenik/student sa invaliditetom,
dijete samohranog roditelja, dijete smrtno stradalog branitelja Domovinskog rata ili djeca hrvatskih ratnih vojnih
invalida Domovinskog rata, dijete hrvatskih branitelja i dragovoljaca domovinskog rata, dijete civilnih invalida 80% do
100%, drugo dijete u kućanstvu s invaliditetom/teškoćama u razvoju, obitelj s troje ili više djece, ostali članovi
zajedničkog kućanstva na školovanju).

U Humu na Sutli,_______________.

Potpis studenta/učenika
______________________________

Potpis roditelja/skrbnika podnositelja zahtjeva
___________________________________

NAPOMENA:
¹ Za maloljetno dijete molbu podnosi roditelj /skrbnik što je potrebno naznačiti
Zahtjev podnositelja koji ne da privolu za obradu podataka neće se razmatrati (zbog nemogućnosti obrade podataka)
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NAPOMENA:
1. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajednički žive i podmiruju troškove života bez obzira
na srodstvo.
2. Za utvrđivanje materijalnog položaja podnositelja Prijave i članova njegove obitelji ocjenjuje se ukupan
mjesečni primitak članova zajedničkog kućanstva ostvaren u tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojem se
podnosi prijava (kolovoz, rujan, listopad).
3. Kao mjesečni prihod članova kućanstva smatraju se prihodi koje članovi kućanstva ostvaruju iz plaće,
mirovine ili drugih vrsta prihoda:.
3.1. od plaća iz zaposlenja (potvrda isplatitelja plaće)
3.2. od samostalnog obavljanja djelatnosti (potvrda o visini prihoda za posljednje razdoblje za koje je
izvršen obračun kod nadležne porezne uprave i javnobilježničke ovjerene izjave o visini primanja za članove
zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada za razdoblje koje ulazi u obračun (kolovoz,
rujan, listopad),
3.3. od osobne i obiteljske mirovine (potvrda Fonda MIO o visini isplaćene mirovine ili predaja
preslika svih isplatnih dokumenata.)
3.4. iz drugih izvora (kućna radinost, prihodi po ugovoru o djelu, privremeni i povremeni poslovi i
slični prihodi - vlastita izjava o ostvarenim prihodima/službena potvrda).
4. U prihod kućanstva uključuje se i stipendija, ukoliko član kućanstva ostvaruje pravo na istu.
5. Prihodi kućanstva koji se ostvaruju po nekom od kriterija (pomoći, naknada) važećim Zakonom o socijalnoj
skrbi, ne ulaze u prihode kućanstva.
6. Kontrola danih podataka o broju, sastavu i statusu kućanstva obavezno će se izvršiti u slučaju da postoje
indicije i sumnje da podaci u izjavi nisu adekvatni stvarnom stanju i da bitno utječu na realnost utvrđivanja
prihoda po članu obitelji.
7. Za maloljetno dijete (učenik/student) molbu podnosi roditelj /skrbnik što je potrebno naznačiti.
8. Zahtjev podnositelja koji ne da privolu za obradu podataka neće se razmatrati (zbog nemogućnosti
obrade podataka).
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