
 Na temelju odredbi čl. 48. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine 
Podstrana br: 6/09) u svezi članka 4. Pravilnika o dodjeli novčanih potpora učenicima i 
studentima osobitog uspjeha u učenju (Službeni glasnik Općine Podstrana br 1/07), u 
predmetu dodjele potpora u školovanju, Općina Podstrana raspisuje   
 

N A T J E Č A J 
za dodjelu novčanih potpora  

studentima posebnog uspjeha u školovanju, 
studentima slabijeg imovnog stanja 

s područja Općine Podstrana 
u 2013. godini 

 
 
 Općina Podstrana u 2013. godini dodjeljuje novčanu potporu u iznosu od 1.000,00 
kuna za školovanje namijenjenu: 

a) redovnim studentima osobitog uspjeha u učenju (12) 
b) redovnim studentima slabijeg imovnog stanja ( 2) 
 

 UVJETI NATJEČAJA za studente osobitog uspjeha u školovanju: 
 Pravo natjecanja imaju studenti državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište 
na području općine Podstrana i čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području općine 
Podstrana u posljednjih pet godina, te koji su ostvarili prosjek ocjena svih položenih ispita na 
studiju najmanje 4,00. 
 Pravo natjecanja nemaju studenti prvih godina studija; osobe koje se dodatno ili 
izvanredno obrazuju uz rad, te oni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu potporu za 
školovanje. 
 Potrebna dokumentacija: 
Prijavi za Natječaj potrebno je priložiti: 

1. potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina, prema danu objave 
natječaja; 

2. potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu, prvi put, u akad. god. 2012/13; 
3. izjavu studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi; 
4. Potvrdu učilišta o ostvarenom uspjehu u prethodnoj godini školovanja; 
5. potvrdu o ostvarenom uspjehu na državnom natjecanju pod Ministarstvom znanosti, 

obrazovanja i športa (nije uvjet); 
6. potvrdu da su regulirane sve financijske obveze roditelja/staratelja prema Općini 

Podstrana. 
 

 UVJETI NATJEČAJA za studente slabijeg imovnog stanja: 
 Pravo natjecanja imaju studenti državljani RH koji imaju prebivalište na području 
općine Podstrana, kao i njihovi roditelji/staratelji u posljednjih pet godina, a koji su redovno 
upisani u tekuću akademsku godinu. 
 
  Potrebna dokumentacija: 

1. Potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje;  
2. Potvrdu iz evidencije Centra za socijalnu skrb;  
3. Potvrdu učilišta o redovnom upisu u tekuću godinu školovanja; 
4. Potvrdu učilišta o ostvarenom uspjehu u prethodnoj godini školovanja; 

 



5. Izjavu o sastavu kućanstva i ukupnim primanjima, te preslika akta o pravima iz 
socijalne skrbi temeljem invalidnosti, odnosno o statusu djeteta poginule, umrle, 
nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata  

 
 Prijava s potrebnim dokazima podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Podstrana, Odsjeku za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu, Trg dr. Franje 
Tuđmana 3, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija», na 
internet stranici Općine Podstrana: www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči u Općini Podstrana.  
 
 Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u 
razmatranje. O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana 
zaključivanja Natječaja. 
 
 Dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za društvene djelatnosti, gospodarstvo 
i općinsku imovinu Općine Podstrana, ili na tel. 021/330-300, fax: 021/330 271, e-mail 
adresa: kultura@podstrana.hr . 
 
 
Klasa: 604-02/12-01/01 
Ur.broj: 2181/02-04/03-12-1 
Podstrana,  09. listopada 2012. godine   

                 NAČELNIK: 
                                                                                                    Miran Tomasović, dipl.oec 
             
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


