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Temeljem čl. 8. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s 

područja Općine Tisno (Službeni vjesnik Općine Tisno 05/15), načelnik Općine Tisno objavljuje  
 
 

J A V N I   P O Z I V 
za prikupljanje ponuda - zahtjeva radi dodjele stipendija redovnim studentima  

s područja Općine Tisno za akademsku 2015/2016. godinu 
 
 

1. Predmet javnog poziva 
 

            Prikupljanje pismenih ponuda - zahtjeva radi dodjele: STIPENDIJE  OPĆINE TISNO 
 

2. Opći uvjeti za dodjelu stipendije 
 
            Pravo sudjelovanja na 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. 



 
3.  Ponuda - zahtjev i  obavezni prilozi 
 

           Svaki ponuditelj – student treba uz zahtjev za dodjelu stipendije dati svoju kratku 
biografiju, te priložiti: 
 

- osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja 
- potvrdu o prebivalištu 
- domovnicu  (presliku) 
- potvrdu fakulteta o redovnom upisu godine studija,  
- studenti viših godina (uključujući apsolvente) dokaz o činjenici da nisu za vrijeme studija 

ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga (preslik indeksa i sl.)  
- izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju 

 
 

 
       4.  Vrijeme trajanja javnog poziva i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi  

 
           Svoje ponude – zahtjeve, ponuditelji – studenti podnose načelniku Općine Tisno od 05. 
listopada do zaključno 26. listopada  2015. godine na adresu Općina Tisno, Uska ulica 1, 
22240 Tisno sa naznakom – „Javni poziv za dodjelu stipendija 2015/2016“ 

 
Načelnik Općine Tisno će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva 

donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Općine Tisno 
i na internet stranici Općine Tisno (www.tisno.hr), na koju listu svaki kandidat može podnijeti 
pismeni prigovor o kojem će načelnik donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana nakon isteka 
roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna). 

 
5. Trajanje stipendije i prava i obveze stipendista 

 
            Stipendija-stipendiranje traje jednu akademsku godinu i prima se do 30. rujna 2016. 
godine, nakon čega stipendist treba na slijedećem javnom pozivu priložiti dokaz o zadovoljavanju 
uvjeta nastavka stipendiranja.   
 
            Izabrani student – stipendist i Općina Tisno  će sklopiti ugovor o korištenju stipendije 
kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze. 
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