NOVČANA
POTPORA
STUDENTIMA
Maturanti Generacija '19/20 i udruga Mike

NOVČANA POTPORA
STUDENTIMA 2022.
MATURANTI GENERACIJA '19/'20
I UDRUGA MIKE

O POTPORI
Generacija maturanata Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića koje je u
vrijeme kada im se trebao održati maturalni ples zadesio lockdown i zabrana
okupljanja, odlučili su novac prikupljen na predmaturalnim zabavama
donirati nekom studentu kako bi mu pomogli u financiranju daljnjeg
školovanja. Maturanti generacije 2019/2020 udruzi Mike su dali novac na
raspolaganje u tu svrhu.

UVJETI ZA PRIJAVU
Redovno studiranje
Prebivalište na području Makarske
Rivijere
Studenti koji primaju naknade 1000
kn ili veće na mjesečnoj bazi, ne
mogu se prijaviti na ovaj Natječaj

IZNOS NAKNADE

ROK ZA PRIJAVU
Potpunu dokumentaciju potrebno je
predati do 30.1. 2022. godine na email
adresu udrugamilanozic@gmail.com ili
poštom na adresu: Udruga Milan Ožić
Mike, Marineta 3a, 21300 Makarska, s
naznakom „za studentsku potporu“

13 500 kn
Isplata u nekoliko rata

OBJAVA REZULTATA
NATJEČAJA
Rezultati će biti objavljeni na našoj
web stranici mike.hr 24.veljače,
2022. godine na 10. obljetnicu
osnutka udruge Mike

KONTAKT
e-mail:
udrugamilanozic@gmail.com
društvene mreže :
facebook: Milan Mike Ožić
instagram: udrugamike

BODOVANJE
SOCIJALNI UVJETI

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 400

BODOVANJE
PROSJEK OCJENA

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 40

OSTALA POSTIGNUĆA U PRETHODNE 3 GODINE

MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 150

BODOVANJE
DODATNI BODOVI
ODUZIMANJE BODOVA

*ukoliko se radi o jednokratnoj naknadi iznos se dijeli s 12
*studenti koji primaju naknade 1000 kn ili veće na mjesečnoj bazi, ne mogu se prijaviti na
ovaj Natječaj

ukupan broj bodova koji je moguće ostvariti: 610

BODOVANJE
NAPOMENE
Referentne vrijednosti za obračun plaće su objavljeni podaci Državnog zavoda za
statistiku o visini minimalne plaće u Narodnim Novinama
Boduju se radovi koji su kategorizirani kao izvorni znanstveni radovi, kao i pregledni
radovi te stručni radovi objavljeni u časopisima s recenzijama
Vrednuju se natjecanja na međunarodnoj i državnoj razini, uključujući i sportska
natjecanja iz kojih je vidljivo da je student osvojio jedno od prva tri mjesta.
Maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti u kategoriji drugih postignuća je 150
bodova.
Boduju se dodatna postignuća ostvarena u zadnje tri godine.
U slučaju da dva kandidata imaju jednak broj bodova, prednost pri primanju donacije
imat će kandidat s većim brojem bodova u socijalnoj kategoriji bodovanja.
Ukoliko broj bodova kandidatima bude jednak i u socijalnoj kategoriji, novčana
potpora će se podijeliti na jednake djelove svim izjednačenim kandidatima.

DOKUMENTACIJA
OBAVEZNA
DOKUMENTACIJA
Preslike:
Domovnica ili osobna iskaznica
Potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
Potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih
studijskim programom,
Prijepis ocjena prethodne godine studija,
preslika studentske isprave (indeksa),
Za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,
Uvjerenje o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,

DOKUMENTACIJA
DODATNA
DOKUMENTACIJA
KOJOM SE DOKAZUJE PRAVO NA DODATNE
BODOVE IZ DRUGIH KATEGORIJA

Potvrda o ukupnim prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o
dječjem doplatku, potvrda Zavoda za zapošljavanje, potvrde za sva ostala primanja u
obitelji), za sve članove kućanstva
Ostala dokumentacija kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja
zahtjeva
Izjava o članovima kućanstva
Ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva
Liječnička uvjerenje o eventualnoj invalidnosti
Dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim,
državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj
osnovi ili dokaz o visini druge potpore ukoliko postoji.

