
 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko kninske- 

županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.rujna 
2015.godine donosi  
                                                              
 

P R A V I L N I K 
o stipendiranju i drugim oblicima potpore  

 studentima s područja Općine Tisno 
 
 
I. OPĆE ODREDBE: 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom uređuju opći uvjeti,  postupak i kriteriji za dodjelu stipendije  

Općine Tisno te prava i obveze korisnika stipendije. 
 
 

Članak 2. 
Sredstva za stipendiju osiguravaju se u proračunu Općine Tisno.  

 
Članak 3. 

Općina Tisno stipendira sve redovne studente s područja Općine Tisno u iznosu od 
700,00 kuna mjesečno.  
 
 
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE: 
 

Članak 4. 
Pravo sudjelovanja u javnom pozivu za dodjelu stipendije imaju studenti koji 

ispunjavaju sljedeće opće uvjete: 
− da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,  
− da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj i da su  redovno završili 

prethodne godine  studija, 
− da imaju prebivalište na području Općine Tisno  najmanje 2 (godine) od dana predaje 

prijave na javni poziv, 
− da su državljani Republike Hrvatske, 
− da nisu stariji od 26 godina, 
− da ne primaju neku drugu stipendiju. 

                                                                                                                                                                
   Članak 5. 

  Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim 
Pravilnikom za razdoblje jedne akademske godine.  
 
III. DODJELA STIPENDIJE:  
 

Članak 6. 
  O dodjeli stipendije Općine Tisno odlučuje i donosi odnosne odluke načelnik Općine 
Tisno. 
                                                                    

Članak 7. 
 Stručne i administrativne poslove za  načelnika obavljaju stručne službe Općine Tisno.  



  
  
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE: 
 

Članak 8. 
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog poziva. 
Javni poziv raspisuje načelnik Općine Tisno   svake godine početkom mjeseca listopada. 
Javni poziv se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama  Općine Tisno.  
   
 

Članak 10. 
  Javni poziv sadrži: 

− naziv tijela koje objavljuje javni poziv, 
− trajanje javnog poziva, 
− naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose, 
− opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
− dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije  koji su navedeni u čl. 4. ove 

Odluke 
− trajanje stipendije, 
− rok u kojem će biti objavljeni liste stipendista, 
− prava i obveze stipendista. 

  
V. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE: 

 
Članak 11.  

Na temelju Odluke o dodjeli stipendije, načelnik ili osoba koju on ovlasti i stipendist 
potpisuju ugovor o korištenju stipendije. 

Ugovor sadrži: 
− ime, odnosno naziv ugovornih strana, 
− naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija, 
− iznos stipendije, 
− vrijeme i način korištenja stipendije,  
− obavezu prijave studenta o završetku studija ( najkasnije u roku 30 dana od završetku) 
− način i uvjeti vraćanja  stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora. 
− druge odredbe od značenja za reguliranje međusobnih odnosa. 

 
 

Članak 12. 
Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme koje je prema statutima 

visokog i srednjeg obrazovanja predviđeno za završetak obrazovanja, a za vrijeme redovitog 
apsolventskog  statusa najduže do šest mjeseci.  
 

Članak 13.  
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate za narednu akademsku godinu 

predajom potvrde o redovnom upisu u narednu  akademsku godinu.  
 

Članak 14. 
Stipendija se vraća ako korisnik stipendije svojom krivnjom ne poštuje odredbe 

ugovora, te otkaže ugovor. 
Uvjeti vraćanja stipendije regulirani su međusobnim ugovorom. 

 



 
Članak 15. 

Stipendija se isplaćuje korisnicima do 15. u mjesecu drugom dijelu mjeseca za protekli 
mjesec i to na tekuće ili žiro-račune računa izabranih banaka. 
 
VI.    DRUGI OBLICI POTPORE: 
 

Članak 16. 
Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog 

obrazovne ustanove u kojoj se školuje, osoban zahtjev ili prijedlog  općinskog načelnika. 
Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se dokazima o postignutim rezultatima na 

znanstvenim, umjetničkim, sportskim ili drugim područjima. 
Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi općinski načelnik.   

 
 
VII.   ZAVRŠNE ODREDBE: 

Članak  17. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Tisno.  
 
                                                       Članak 18. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika i 

studenata Općine Tisno  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”  11/11 ). 
 
 
 
  KLASA:604-01/15-21.V/10 
  URBROJ:2182/05-01/15-21.V/10 
  Tisno,  22.rujna 2015.godine 

 
OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 
Predsjednik:  

 
Petar Jakovčev, v.r. 

 
 

 


