
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UNEŠIĆ
Ulica dr. Franje Tuđmana 40
22323 UNEŠIĆ

KLASA: 602-04/20-01/01
URBROJ: 2182/07-02-20-1
Unešić, 09. studenog 2020. godine

Na temelju članka 48. Statuta Općine Unešić (''Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije'' broj:05/18 i 07/18) i na temelju čl. 7. Pravilnika Općinskog vijeća 
o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata, KLASA: 604-02/10-01/05;  
URBROJ:  2182/07-10-01 sa  5. sjednice održane  dana 22. ožujka 2010 . god. 
općinski načelnik Općine Unešić,  dana 09. studenoga 2020. godine donosi:

ODLUKA
o stipendiranju redovnih studenata sa područja Općine Unešić

za akademsku godinu 2020./2021.

Članak 1.

Općina Unešić će dodijeliti stipendije svim studentima sa područja Općine 
Unešić koji redovito upisuju akademsku 2020./2021. godinu u iznosu od 700,00 kuna 
po studentu.

Članak 2.

Pravo na stipendije imaju studenti iz članka 1. ove Odluke koji ispunjavaju 
sljedeće uvjete: 

-    uvjet državljanstva (državljani RH)
- uvjet prebivališta (prebivalište na području Općine Unešić najmanje 5 

godina prije podnošenja prijave uz uvjet redovnog upisa u akademsku 
godinu)

- uvjet ocjene (samo za studente koji su u prethodnoj godini obrazovanja 
ostvarili prosjek ocjena 3,0),

- nisu korisnici nekih drugih oblika novčane potpore po osnovi školovanja, 
(osim studenata koji imaju prosjek ocjena iznad 4.5),

- podmirene obveze svih članova kućanstva po bilo kom osnovu prema 
Općini Unešić,

Članak 3.

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:



1. zamolbu,
2. presliku domovnice,
3. potvrda o prebivalištu za sve članove obitelji,
4. potvrda o prosjeku ocjena za studente iz prethodne akademske godine,
5. potvrda o redovnom upisu u tekuću godinu školovanja.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Unešić raspisat će javni natječaj koji će biti 
objavljen na oglasnoj ploči Općine Unešić, internet stranici općine  i dnevnom tisku, 
provesti postupak odabira za primanje stipendije, te sklopiti ugovor s odabranim 
kandidatima.

Članak 5.

Sredstva za dodjelu stipendija osigurana su u Proračunu Općine Unešić.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se na 
oglasnoj ploči  i internet stranici Općine Unešić.

OPĆINSKI NAČELNIK:
        Živko Bulat,prof


