ZAHTJEV ZA NOVČANU POTPORU ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE

Ime i prezime podnositelja zahtjeva_______________________________________________________________
Adresa prebivališta: __________________________________________________________________________
Broj telephona ___________________________________e-mail_______________________________________
Broj žiro računa (IBAN) i naziv banke _____________________________________________________________
OIB________________________________________________________________________________________
Naziv škole ili visokog učilišta i mjesto ____________________________________________________________
Upisana godina studija/razred ___________________________________
Trajanje upisanog studijskog programa u semestrima _________________________
ZAHTJEVU PRILAŽEM:
1.

Obvezna dokumentacija:
potvrda škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu
svjedodžbe srednje škole ili prijepis ocjena fakulteta iz prethodne dvije školske/akademske godine
studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu
akademsku godinu
uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
domovnica

Uz obveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i o
prihodima odnosno posebnim okolnostima (dodatna dokumentacija).
2.

Dodatna (neobavezna) dokumentacija:

a)

priznata postignuća:
uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
diploma za nastup u ekipi koja se natječe u prvoj Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog
olimpijskog odbora
diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima
se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.
b) prihodi - posebne okolnosti
U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je
ispuniti Izjavu o broju članova obitelji i prihodima zajedničkog domaćinstva te priložiti dokumentaciju za svakog
člana domaćinstva kako slijedi:
potvrda poslodavca o prosjeku plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i potvrda
Porezne uprave o primicima i ostvarenom dohotku za navedeno razdoblje,
za nezaposlene članove domaćinstva, potvrda o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje Rovinj od 01.
siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
potvrda o isplaćenim mirovinama ili drugih prihoda od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
potvrda o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
b) za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:
Izvod iz matice rođenih/umrlih ili presuda o razvodu braka
c) za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:
Izvod iz matice umrlih
d) za utvrđivanje posebnih okolnosti:
rješenje Centra za socijalnu skrb
Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
___________________________________
vlastoručni potpis tražitelja ili roditelja

