
Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik“ Zadarske županije, broj 

17/09,23/09 i 07/10 ) načelnik Općine Povljana donosi 

 

 

                                                               K R I T E R I J E 

                                          ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA 

                                              ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU 

 

                                                                  Članak 1. 

Ovim kriterijima utvrđuju se uvjeti natjecanja i način dodjele stipendije isključivo redovitim 

studentima sa prebivalištem na području Općine Povljana. 

 

                                                                   Članak 2. 

Uvjeti natjecanja što ih kandidati za dobivanje studentskih stipendija trebaju ispunjavati su: 

 

Opći uvjeti: 

- da su državljani Republike Hrvatske 

- da imaju prebivalište na području Općine Povljana  (najmanje 5 godina) prije dana 

podnošenja   

  zahtjeva  

- da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi 

- studenti koji su redovno upisali narednu godinu, 

- studenti koji nisu odmah po završetku preddiplomskog studija upisali diplomski, ostvarti će 

pravo na   dodjelu stipendije po uvjetom da razdoblje mirovanja ne traje duže od dvije 

akademske godine 

- potvrda da nemaju dugovanja prema Općini Povljana, firmama i ustanovama u vlasništu 

  Općine Povljana ( dječjem vrtiću Povljanski tići,  Porat Povljana d.o.o., Vodovod Povljana 

d.o.o.) 

 

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 700,00 kuna. 

 

                                                                   Članak 3. 

Udovoljavanje propisanim uvjetima dokazuje se slijedećim ispravama: 

- uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i smjeru, 

- dokaz o eventualnom sudjelovanju na raznim studenskim natjecanjima i osvojenim 

nagradama na natjecanjima, 

- izjavu da kandidat nije korisnik drugih stipendija, 

- uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Općine Povljana najmanje pet godina prije 

dana podnošenja zahtjeva.  

 

                                                                    Članak 4. 

Molba za dodjelu stipendije podnosi se na osnovu natječaja kojeg raspisuje načelnik Općine 

Povljana. 

 

                                                                    Članak 5. 

Stipendija se isplaćuje u deset mjesečnih obroka, a visinu mjesečnog iznosa stipendije svojom 

odlukom utvrđuje načelnik općine Povljana. 

Stipendija se dodjeljuje bespovratno osim u slučajevima iz članka 8. Kriterija. 

                                                                    

 



Članak 6. 

Korisnici stipendija prema Odluci načelnika potpisat će s Općinom Povljana Ugovor o 

stipendiranju za školsku godinu 2014/2015. 

 

Članak 7. 

Ugovor iz članka 6. ovih Kriterija može se raskinuti i prije isteka školske godine, ukoliko 

korisnik više ne ispunjava  uvjete iz članka 2. ovih Kriterija. 

 

                                                                    Članak 8. 

Ugovor iz članka 6. ovih Kriterija raskinut će se, a korisnik stipendije biti će u obavezi vratiti 

primljeni iznos stipendije u slučaju: 

- prekid školovanja prije isteka školske godine, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa 

stipendije  

  u roku od tri mjeseca od dana prekida školovanja 

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, uz 

obavezu trenutačnog povrata ukupnog iznosa primljene stipendije, 

- ako nakon završetka školske godine korisnik stipendije ne dostavi na uvid dokumentaciju o 

uspješnom završetku školske godine. 

 

                                                                  Članak 9. 

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom zbog kojih bi korisnik bio 

onemogućen ispunjavati ugovorom iz članka 6. ovim Kriterija preuzete obaveze, korisnik je 

dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, radi daljnjeg uređenja međusobnih 

prava i obaveza, o tome pismeno obavijestiti načelnika, uz podnošenje dokaza nadležnog 

tijela ili organizacije. 

 

                                                                 Članak 10. 

Ovi će se Kriteriji objaviti na oglasnoj ploči Općine Povljana i na web stranici Općine 

Povljana a stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

Klasa:602-01/14-01/2 

Ur.broj:2198/25-40-15-3 

Povljana, 19. siječnja 2014. 

 

 

                                                                                                                        Općinski načelnik 

                                                                                                                         Ivica Pogorilić v.r 
 


