
                                                       
 

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

17/09,23/09 i 07/10) i Zaključka načelnika Općine Povljana, objavljuje 

 

                                                            N A T J E Č A J 

                                      ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA 

                                            ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU 

 

1. PREDMET NATJEČAJA 

Ovim natječajem Općina Povljana dodjeljuje stipendije isključivo redovitim studentima s područja 

Općine Povljana. 

 

2. UVJETI NATJEČAJA 

Natjecati se mogu studenti koji udovoljavaju: 

 

 Općim uvjetima: 

- 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 kućanstvo studenta nema dugovanje prema općini Povljana ( dječjem vrtiću Povljanski 

tići,  Porat Povljana d.o.o., Vodovod Povljana d.o.o.) 

 

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 700,00 kuna. 

 

3. KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJA 

Stipendije za studente dodjelit će se temeljem Kriterija za stipendiranje studenata za školsku godinu 

2014/2015. 

 

4. SUDJELOVANJE U NATJEČAJU 

Na natječaju kandidati sudjeluju temeljem dostave ispunjenog obrasca „PRIJAVA“, kojoj se prilažu 

dokumenti propisani kriterijima za stipendiranje. 

Uz obrazac prijave za dodjelu stipendije Općine Povljana potrebno je priložiti:  

- 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 godine prije dana 

podnošenja zahtjeva.  

 

Obrazac prijave za dodjelu stipendije Općine Povljana kao i kriterije za dodjelu stipendija redovnim 

studentima u akademskoj godini 2014./2015. može se preuzeti na web stranicama Općine Povljana.  

 

Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: OPĆINA POVLJANA 

                                                                      Stjepana Radića 20 

                                                                      23 249 Povljana 

 

Prijave se dostavljaju zaključno do: 

-  06. veljače 2015. godine 

Nepotpune i nepravovremene pristigle prijave neće se razmatrati. 



 

Odluku o dodjeli stipendije donosi načelnik Općine Povljana. Na temelju Odluke o dodjeli stipendije 

zaključuje se Ugovor o stipendiranju. 

 

Klasa:602-01/14-01/2 

Ur.broj:2198/25-40-15-01 

Povljana, 19. siječnja 2015.                                                                                     Općinski načelnik 

                                                                                                                                      Ivica Pogorilić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


