
Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele stipendija studentima i 
učeničkih naknada srednjoškolcima u Općini Tkon, ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj: 
06/14)  i Odluke o objavi natječaja za dodjelu učeničkih naknada za učenike srednjih škola koji imaju 
prebivalište na području Općine Tkon za razdoblje trajanja redovitog obrazovnog programa, KLASA: 
080-01/14-01/48,  URBROJ: 2198/32-14-1, od 15. rujna 2014. godine, Općinski načelnik Općine 
Tkon dana 01. listopada 2014. godine, raspisuje 

 
N A T J E Č A J 

za stipendiranje redovitih studenata koji imaju prebivalište na području Općine Tkon 
za razdoblje trajanja redovitog obrazovnog programa 

I 
 Odobravaju se stipendije za redovite studente koji imaju prebivalište na području Općine Tkon 
za razdoblje trajanja redovitog obrazovnog programa i to za sve studije koje pohađaju studenti iz 
Općine Tkon. 

II 
 Visina stipendije za redovite studente iznosi 500,00 kuna mjesečno. 

III 
 Rok za podnošenje molbi na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno 16. 
listopada 2014. godine. 
  

Studenti prilažu sljedeće dokumente: 
1. molba 
2. preslika domovnice 
3. potvrdu o mjestu prebivališta (presliku osobne iskaznice) 
4. presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole  
5. uvjerenje o redovitom upisu u akademsku godinu 
6. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, 
7. potvrdnicu o primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu i 

ovjerenu izjavu o ostalim primanjima članova zajedničkog kućanstva. 
 
 Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu 
ostvariti pravo na dodjelu stipendije po odredbama uvodno citirane Odluke. 
 O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti izvješćeni u roku 
od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje molbe. 

IV 
 Kriteriji na temelju kojih će se obaviti izbor između prijavljenih kandidata jesu: 

1. materijalni status studenata 
V 

Iznimno, studenti čiji je uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja 4,50 ili veći ostvaruju 
pravo na dodjelu stipendije (kriterij izvrsnosti). 
Studenti koji su stekli pravo na dodjelu stipendije temeljem kriterija izvrsnosti, dužni su svake 
godine do 25. listopada dostaviti potvrdu o završetku akademske godine s odličnim uspjehom, 
odnosno 4,50 ili većim. 

VI 
 Molbe s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne molbe neće se uzeti u razmatranje. 
Molbe za stipendiju podnose se u zatvorenoj kuverti osobno ili poštom na adresu: 

OPĆINA TKON, MULINA 7, 23212 TKON ( -za natječaj stipendiranja) 
 
KLASA: 080-01/14-01/48 
URBROJ: 2198/32-13-2 
Tkon, 01. listopada 2014. godine 

Općinski načelnik 
 Goran Mušćet 

 


