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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA ČEPIN 

    Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

 

KLASA: 604-02/16-01/2 

URBROJ: 2158/05-17-8 

 

Čepin, 02. veljače 2017.  

 

 Temeljem članka 3., 8., 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima, 

sportašima i invalidima s područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.-u 

daljnjem tekstu: Odluka), Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na 

sjednici održanoj dana 02. siječnja 2017. godine, utvrđuje 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 

1. Predmet: Utvrđivanje konačne liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija povodom 

odustajanja kandidatkinje Vinke Čepo od dodjele studentske stipendije 

2. Mjesto: Općina Čepin, prostorije općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

3. Početak: 12,00 sati. 

4. Prisutni: ispred Povjerenstva: 

                 - Ivan Žeravica 

                 - Krešimir Crnković 

                  Zapisničarka: 

                 - Lidija Tolj 

5. Povjerenstvo utvrđuje da je kandidatkinja za dodjelu studenske stipendije Vinka Čepo dana 02. 

veljače 2017. godine uputila dopis Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Čepin u kojem 

izjavljuje da odustaje od stipendije. U točki 4. Zaključka o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu 

stipendija učenicima, studentima, sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku 

godinu 2016./2017. od dana 31. siječnja 2017. godine KLASA: 604-02/16-01/2, URBROJ: 

2158/05-17-6 koji je donio općinski načelnik naznačeno je da kandidat za stipendiju koji odustane 

od stipendije ustupa mjesto prvom kandidatu ispod crte. 

Nakon odustajanja Vinke Čepo koja je bila 1. kandidatkinja na listi za studentske stipendije u listu 

za dodjelu je ušla kandidatkinja Patricija Buconjić iz razloga što je ista prva kandidatkinja ispod 

crte na Konačnoj listi kandidata za dodjelu studentske stipendije Općine Čepin (redni broj 6.). 

6. Ovaj Zapisnik dostaviti će se općinskom načelniku radi donošenja Zaključka o izmjenama i 

dopunama Zaključka o utvrđivanju liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima, studentima, 

sportašima i invalidima s područja Općine Čepinu za školsku godinu 2016./2017. 

7. Ovaj Zapisnik objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Čepin i službenim stranicama Općine 

Čepin www.cepin.hr  

8. Dovršeno: 12,15 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:                                                                                    POVJERENSTVO: 

Lidija Tolj                                                                                                1. Ivan Žeravica 

                                                                                                              

                                                                                                                 2. Krešimir Crnković 

 

          

http://www.cepin.hr/

