
                       

   R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKAŽUPANIJA 

              GRAD SUPETAR 

      Odbor za dodjelu stipendija i  

 financijskih potpora Grada Supetra 

 

Na temelju članka 29. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Supetra 

(Službeni glasnik Grada Supetra 16/2021) (dalje: Odluka), Odluke o imenovanju Odbora za 

dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Supetra KLASA: 604-01/22-01/02; URBROJ: 

2181-11/01-02/1-22-01 od 27. rujna 2022. te Odluke o broju i visini studentskih stipendija te 

financijskih potpora u akademskoj godini 2022./2023. KLASA: 604-01/22-01/02; URBROJ: 

2181-11/01-02/1-22-02 od 27. rujna 2022. Odbor za dodjelu stipendija i financijskih potpora 

Grada Supetra, objavljuje 

J A V N I     N A T J E Č A J 

ZA DODJELU STIPENDIJA I FINANCIJSKIH POTPORA GRADA SUPETRA 

STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. 

 

I. OPĆI PODACI 

Za akademsku godinu 2022./2023. studentima s područja Grada Supetra će se dodijeliti deset 

(10) stipendija, te dvije (2) financijske potpore u iznosu 1.100,00 kn (tisućusto kuna) odnosno 

146,00 EUR (stočetrdesetšest eura)1 mjesečno po jednom korisniku tijekom deset mjeseci, 

tijekom akademske godine 2022./2023. 

 

Stipendija ili financijska potpora se studentima dodjeljuje na razdoblje od 1. listopada tekuće 

godine do 31. srpnja sljedeće godine. 

 

Studenti se mogu natjecati u sljedećim kategorijama: 

 

1. Stipendije studentima 

2. Financijske potpore studentima 

 

II. UVJETI 

 

Pravo na stipendiju ili financijsku potporu mogu ostvariti studenti: 

 

• koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se 

temeljem propisa dokazuje državljanstvo, 

 
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 



• koji imaju status redovitog studenta, a prvi put su upisani u akademsku godinu na 

temelju koje ostvaruju pravo na stipendiju, što dokazuju potvrdom o upisu u određeni 

program na visokom učilištu, 

• ako upisuju preddiplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij, 

preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 

godina, odnosno 27 godina, ako upisuju diplomski studij; 

• ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja; 

• ako upisuju drugi studij, a prethodno su koristili stipendiju za studij koji su završili u 

rokovima iz ove Odluke; 

• ako u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje 

studentskih obveza; 

• koji imaju prebivalište na području Grada Supetra najmanje 5 godina neprekidno do 

dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu. 

• čiji roditelj ili roditelji s kojima žive u istom kućanstvu imaju prebivalište na području 

Grada Supetra najmanje 5 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu. 

(kućanstvo, u smislu ove odluke, čine bračni ili izvanbračni drugovi, njihova djeca i drugi 

srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i 

troše ga zajedno; članom kućanstva smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s 

obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do 

navršene 27. godine života) 

 

Pravo na stipendiju i financijsku potporu ne mogu ostvariti: 

• studenti koji su odslušali predavanja posljednjeg semestra (apsolventi), 

• studenti i učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada, a nisu izvršili ugovorne 

obveze u smislu završetka učeničke godine ili upisa više akademske godine za koju su 

ostvarili pravo na stipendiju ili financijsku potporu, 

• studenti i učenici koji primaju stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po 

nekoj drugoj osnovi, 

• studenti koji se natječu u kategoriji financijskih potpora, a ostvaruju dohodak po članu 

kućanstva veći od 2.500,01 kunu. 

• Studenti i učenici koji su primali stipendiju Grada ranijih školskih/akademskih godina, ali  

su raskinuli ugovor o stipendiranju radi ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora, 

mogu ponovno ostvariti pravo na stipendiju tek kada u cijelosti izvrše sve financijske obveze 

prema Gradu po tom ugovoru (povrat primljenih sredstava na ime stipendiranja). 

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA I FINANCIJSKIH POTPORA 

 

1.1.   Kriteriji za dodjelu stipendije studentima jesu: 

 

- Uspjeh u srednjoj školi za studente koji upisuju prvu godinu redovitog preddiplomskog ili 

integriranog studija ili uspjeh u prethodnoj godini studija za studente koji upisuju drugu i više 

godine studija 

Kandidati prve godine studija mogu ostvariti stipendiju ukoliko su tijekom srednjoškolskog 

obrazovanja postigli prosjek ocjena 4,50 i više i uspjeh 4,00 i više na državnoj maturi iz 

obveznih predmeta. 

Kandidati druge i viših godina studija mogu ostvariti stipendiju ukoliko su tijekom prethodne 

godine redovitog akademskog obrazovanja ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim 

prosjekom ocjena najmanje 4,00 zaokružen na dvije decimale. 



 

- Izvannastavni uspjeh 

Izvannastavna postignuća u posljednje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja, 

odnosno studenata ostvarena u prethodnoj godini boduju se na sljedeći način:  

IZVANNASTAVNO POSTIGNUĆE BODOVI 

Rektorova nagrada  20 

Dekanova nagrada  15 

Nagrada na značajnim službenim natjecanjima 

(državna ili međunarodna razina) 
10 

Objavljeni rad u stručnim časopisima ili vrijedno 

priznanje ili sudjelovanje na značajnim službenim 

natjecanjima 

5 

 

- Ostali uvjeti ukoliko kandidati za stipendiju ostvaruju isti broj bodova. 

1. studenti s invaliditetom, 

2. studenti bez jednog roditelja (roditelj umro, nestao ili nepoznat), 

3. studenti samohranog roditelja, 

4. studenti čiji roditelj ima status HRVI Domovinskog rata, 

5. studenti čijem je roditelju utvrđena invalidnost (preko 70 posto), 

6. student roditelj, 

7. studenti čiji roditelj ima status hrvatskog branitelja Domovinskog rata, 

8. studenti čiji su članovi zajedničkog kućanstva na školovanju. 

 

 

1.2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija: 

 

Zahtjevi se predaju na propisanom obrascu uz koji treba priložiti dokumentaciju kako slijedi: 

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice), 

2. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu studenta i roditelja iz istog kućanstva (potvrda 

MUP-a), 

3. potvrda visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta ili umjetničke akademije u njegovom 

sastavu, veleučilišta ili visoke škole) o redovitom upisu akademske godine, 

4. fotokopije svjedodžbi iz cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja za studente prve 

godine, odnosno prijepis ocjena iz prethodne godine studija za studente viših godina, 

5. svjedodžba ili potvrda o položenoj državnoj maturi s obveznim predmetima (samo za 

studente prve godine), 

6. dokaz o ostvarenim uspjesima na natjecanjima,  

7. uvjerenje o dodijeljenoj nagradi, 

8. dokaz kojim se potkrjepljuju ostali uvjeti. 

 

2.1. Kriteriji za dodjelu financijske potpore studentima 

 

- Socio-ekonomski položaj (Dohodak po članu kućanstva) 

 

- Ostali uvjeti: 

1. studenti s invaliditetom, 



2. studenti bez jednog roditelja (roditelj umro, nestao ili nepoznat), 

3. studenti samohranog roditelja, 

4. studenti čiji roditelj ima status HRVI Domovinskog rata, 

5. studenti čijem je roditelju utvrđena invalidnost (preko 70 posto), 

6. studenti roditelji (3 boda za svako dijete), 

7. studenti čiji roditelj ima status hrvatskog branitelja Domovinskog rata, 

8. studenti čiji su članovi zajedničkog kućanstva na školovanju (3 boda za svakog člana 

kućanstva na školovanju)  

 

- Uspjeh  u srednjoj školi za studente koji upisuju prvu godinu redovitog preddiplomskog ili 

integriranog studija ili uspjeh u prethodnoj godini studija za studente koji upisuju drugu i više 

godine studija, ukoliko kandidati za stipendiju ostvaruju isti broj bodova. 

Vrednovanje uspjeha  u obzir se uzima samo ukoliko kandidati za financijsku potporu 

ostvaruju isti broj bodova 

 

2.2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija: 

 

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu uz koji treba priložiti dokumentaciju kako slijedi: 

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, 

putovnice), 

2. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu studenta i roditelja u istom kućanstvu 

(potvrda MUP-a), 

3. potvrdu visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta ili umjetničke akademije u 

njegovom sastavu, veleučilišta ili visoke škole) o redovitom upisu akademske 

godine, 

4. potvrdu porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za 

razdoblje od 1. siječanja do 30. lipnja tekuće godine (godine u kojoj se objavljuje 

natječaj),  

5. izjavu o zajedničkom kućanstvu, 

6. fotokopije svjedodžbi iz cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, odnosno 

prijepis ocjena iz prethodne godine studija, 

7. dokaz kojim se potkrjepljuju ostali uvjeti. 

 

3. Napomene: 

 

1. Prijavu na natječaj punoljetni studenti podnose osobno, a za maloljetne roditelj ili 

staratelj na propisanom obrascu. 

 

2. Uz prijavu na natječaj svaki kandidat treba dostavit i potvrdu o računu ili kopiju 

kartice tekućeg ili žiro-računa na koji će se vršiti isplata ukoliko kandidat ostvari 

pravo na stipendiju/financijsku potporu. 

 

3. Propisani obrasci mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Supetra ili osobno 

preuzeti u pisarnici Grada Supetra. 

 

4. Studenti koji se prijavljuju na više kategorija za koje ispunjavaju uvjete dužni su za 

svaku kategoriju za koju se prijavljuju podnijeti zasebnu prijavu s cjelokupnom 

natječajnom dokumentacijom. 

 



IV. TRAJANJE NATJEČAJA 

 

Rok za podnošenje Zahtjeva jest 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet 

stranici Grada Supetra www.gradsupetar.hr.  

V. NAZIV TIJELA KOJEM SE PRIJAVE PODNOSE 

 

Zahtjevi za dodjelu stipendije ili financijske potpore dostavljaju se poštom preporučeno u 

roku petnaest dana od objave natječaja na web stranici Grada Supetra ili se predaju  u 

pisarnici na adresu: Grad Supetar, Vlačica 5, 21400 Supetar, u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: 

“Za natječaj za dodjelu stipendije Grada Supetra studentima ” 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

• U postupak rješavanja uzimaju se samo pravodobne i uredne prijave.  

• Urednom prijavom smatra se potpuna prijava koja sadrži sve potrebne dokumente 

navedene u natječaju. 

• Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija i financijskih Grada Supetra bit će 

objavljen na oglasnim pločama Grada Supetra i web stranici Grada Supetra 

www.gradsupetar.hr.  

• U roku od 8 dana od isticanja liste svaki kandidat ili zakonski zastupnik malodobnog 

kandidata koji je sudjelovao u natječaju može uložiti utemeljeni prigovor s obrazloženjem 

u pisanom obliku. 

• Temeljem podnesenog izvještaja Odbora za stipendiranje Grada Supetra gradonačelnik u 

roku 15 dana odlučuje o prigovoru. 

• Ukoliko ni jedan kandidat ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovore rang lista 

postaje konačna. 

• U slučaju prigovora, lista postaje konačna nakon što se odluči o prigovoru. 

• Odbor zadržava pravo preraspodijeliti mjesta u pojedinim kategorijama 

stipendija/financijskih potpora pri donošenju konačne liste kako bi kandidat, bez obzira na 

to što se prijavio na više kategorija, mogao ostvariti pravo u samo jednoj kategoriji, po 

prioritetu visine stipendije. 

• Gradonačelnik sukladno broju prijavljenih kandidata može promijeniti broj stipendija i 

financijskih potpora koje će ostvariti pojedina kategorija iz članka 2. i 3. Odluke, sukladno 

članku 5. Odluke. 

• Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 021/756-721, odnosno 

elektronskom poštom na adresi: uredgrada@gradsupetar.hr . 

 

KLASA: 604-01/22-01/03 

URBROJ: 2181-11-01/261/22-03 

Supetar, 03. listopada 2022. godine 

 

Predsjednica Odbora 
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