
 

 SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE PODSTRANA 

  Godina XXV                       Podstrana 01. listopada 2018.                                             Broj 26/2018                         

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 
 

N A Č E L N I K 

Na temelju članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine 
Podstrana'' broj 26/2017)  i članka 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 
7/13), općinski Načelnik dana 01. listopada 2018. godine, donosi:   
  

O D L U K U 
o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana  

u akademskoj godini 2018.-2019. 
   

Članak 1.  
 

    Pored uvjeta navedenih u članku 36. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana  (''Službeni glasnik 
Općine Podstrana'' broj 26/2017), za dobivanje stipendije prema kriteriju izvrsnosti studiranja, nužno je 
ispuniti i sljedeći uvjet:  
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog 
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija moraju ostvariti prosjek ocjena 
najmanje 3,50 na prethodnoj godini studija. 

  
Članak 2. 

 
    Pored uvjeta navedenih u članku 36. i članku 37. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana  (''Službeni 
glasnik Općine Podstrana'' broj 26/2017), za dobivanje stipendije prema kriteriju socijalnog statusa, nužno 
je ispuniti i sljedeći uvjet:    
Redoviti studenti druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog 
studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija mora ostvariti prosjek ocjena 
najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija.  
  

Članak 3. 
 

           Visina stipendija za studente iz članka 1. ove Odluke koji studiraju na području ili izvan područja 
Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:  

- Za prosjek od 3,50 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,  
- Za prosjek od 4,51 do 5,00  visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna. 

  
Članak 4. 

 
Visina stipendija za studente iz članka 2. ove Odluke, koji studiraju na području ili izvan područja 

Republike Hrvatske, ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena, na način da:  
- Za prosjek od 3,00 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,  
- Za prosjek od 4,51 do 5,00 visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna.  
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Članak 5. 
 

Sukladno članku 32. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 
26/2017, stipendija se odobrava i studentima  iz Podstrane koji zadovoljavaju, osim uvjeta iz članka 36. 
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 26/2017, i jedan od 
sljedeća dva uvjeta: 

- da je član nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu, ili 
- da je osoba sa invaliditetom 

 
 

 Članak 6. 
 

Visina stipendija za studente iz članka 5. ove Odluke, koji studiraju na području ili izvan područja 
Republike Hrvatske, ne ovisi o ostvarenom prosjeku ocjena i iznosi 800,00 kuna mjesečno 

 
                                                             Članak 7. 

Sukladno članku 43. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 
26/2017, stipendija se odobrava srednjoškolcu/ki sportašu/ici iz Podstrane koji zadovoljava uvjet da je član 
nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu, a visina stipendije ovisi o 
ostvarenom prosjeku u prethodnoj školskoj godini na način da : 
 

- Za prosjek od 3,50 do 4,50 visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna,  
- Za prosjek od 4,51 do 5,00  visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kuna. 

 
 
                                                             Članak 8. 

Sukladno članku 43. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 
26/2017, stipendija se odobrava i srednjoškolcu/ki iz Podstrane koji zadovoljava sljedeće uvjete: 

- da potječe iz socijalno ugrožene obitelji, odnosno da je član obitelji korisnik    
             Zajamčene minimalne naknade od strane Centra za socijalnu skrb. 
- da je završio/la osnovno školovanje s prosjekom 5,00 (učenici prvog razreda) 
- da je završio/la prethodni razred srednje škole sa prosjekom ocjena većim od 4,00 
 

Visina mjesečne stipendije srednjoškolcima iz ovog članka iznosi 800,00 kn 
 
 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom glasniku Općine Podstrana.  
 
 
 
 
  
Klasa: 022-05/18-01/27                                                                                          Načelnik: 
Urbroj: 2181/02-02-1-18-1 
Podstrana, 01. listopada 2018. godine                                                   Mladen Bartulović, dipl. krim. 
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Na temelju članka 39. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', 
broj 26/17) Općinski načelnik dana 01. listopada 2018. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja  

za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2018./2019. akademskoj godini 
 

Članak 1. 
U Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2018./2019. 
akademskoj godini  imenuju se: 
 
Danira Zanki, struč. spec.oec. – predsjednica 
Marija Šošić, dipl. oec. – član 
Stjepan Tabak, Mr oec. – član 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 
 
 
Klasa: 022-05/18-01/28                                                                            Načelnik: 
Urbroj: 2181/02-02-1-18-1 
Podstrana, 01. listopada 2018. godine                                        Mladen Bartulović, dipl. krim. 
 

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/13), Općinski 
načelnik dana 01. listopada 2018. godine donosi    

O D L U K U 
o dodjeli poklona u naravi obiteljima sa šestoro ili više djece 

 
Članak 1. 

Odobravaju se financijska sredstva u svrhu nabave poklona u naravi obiteljima iz Podstrane prilikom 
rođenja šestog ( ili više) djeteta u obitelji. 

Članak 2. 
Poklon u naravi, u protuvrijednosti 5.000,00 kn, dobiti će svaka obitelj  koja zadovoljava uvjete iz članka 5. 
Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Općine Podstrana" broj. 27/2017) te koja je podnijela zahtjev 
za poklon novorođenom djetetu u 2018. godini ili kasnije. 
    

Članak 3. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se, svake godine,  u proračunu Općine Podstrana za tekuću 
godinu. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Podstrana". 
 
KLASA: 022-05/18-01/29         Načelnik 
URBROJ: 2181/02-02-1-18-1 
Podstrana, 01. listopada 2018.g.       Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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S A D R Ž A J 
 
 
 

               N A Č E L N I K  

                                            
                   1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata i srednjoškolaca Općine Podstrana  

                 u akademskoj godini 2018.-2019. 

 

                      2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja  

                          za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2018./2019. akademskoj godini 

 

                      3. Odluka o dodjeli poklona u naravi obiteljima sa šestoro ili više djece 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 


