REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2134/02-01/01-18-9
Primorski Dolac, 22. listopada 2018. godine
Na temeljem članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18,
32/18) i Odluke o dodjeli stipendija za redovne studente preddiplomskih i diplomskih studija
(Službeni glasnik 52/17) Načelnik Općine Primorski Dolac na svom 64. kolegiju održanom
dana 22. listopada 2018. godine objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU
GODINU 2017./ 2018.g.
Članak 1.
Općina Primorski Dolac dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na
preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij
za akademsku godinu 2017./2018.
Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom
da:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Primorski Dolac;
- da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij,
akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta,
- da su studenti koji nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.

-

Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
presliku važeće osobne iskaznice,
preslik domovnice podnositelja zahtjeva,
uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno
upisao drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti,
ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za dodjelom stipendije.

Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput godišnje za jednu
redovno završenu godinu studija.

Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primorski Dolac svakim
radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac te na oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac i službenim
internetskim stranicama Općine - www.primorskidolac.hr.
Općinski načelnik
Joško Dujmović, inž.građ.

