
Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje, (»Županijski glasnik« Ličko-senjske 
županije br. 12/09, 7/13, 10/13 i 19/13), gradonačelnik Grada Novalje, dana 21. 
studenoga 2013. godine, donio je  

 

PRAVILNIK 
o uvjetima i kriterijima za dodjelu 

studentskih stipendija 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za dodjelu  studentskih stipendija (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija 
studentima u redovnom sustavu obrazovanja, postupak dodjele stipendija, te prava i 
obveze korisnika i davatelja stipendija. 

Članak 2. 

Stipendije se dodjeljuju za period od 1 (jedne) akademske godine, a isplaćuju se u 
dva dijela;  

- prvi dio -  do ožujka tekuće godine 
- drugi dio - do kraja tekuće godine 

Financijska sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Novalje.  

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJA 

 

Članak 3. 

Pravo na stipendiju imaju  redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija koji 
udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da imaju prebivalište na području Grada Novalje najmanje tri godine prije dana 
podnošenja zahtjeva, 

- da su redovno upisali narednu godinu. 

Iznimno od odredbi stavka 1. podsatvak 3. ovoga članka studenti koji nisu odmah po 
završetku preddiplomskog studija upisali diplomski, ostvarit će pravo na dodjelu 
stipendije pod uvjetom da razdoblje mirovanja ne traje duže od dvije akademske 
godine. 

 



Članak 4. 

Pravo na stipendiju nemaju: 

- studenti privatnih sveučilišnih studija 

- korisnici kredita i /ili stipendija po drugoj osnovi, 

- studenti stariji od 26 godina 

 

Članak 5. 

Kandidatima koji se namjeravaju školovati na sljedećim sveučilišnim studijima; 

- Studij medicine  
- Studij prava 
- Fakultet elektrotehnike i računarstva 
- Studij kriminalistike 
- Tehnički fakultet - studij strojarstva 
- Arhitektonski fakultet 
- Građevinski fakultet 
- Edukacijsko - rehabiliaticijski fakultet 
- Studij arheologije 

 

 dodjeljuje se stipendije u iznosu od 700,00 kn. 

- svim ostalim studentima polaznicima sveučilišnih studija u iznosu od 500,00 kn 

- studentima polaznicima stručnih studija u iznosu 300,00 kn. 

 

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA 

Članak 6. 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: 
Natječaj). 

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje Odsjek za gospodarstvo, gradske 
naknade i društvene djelatnosti na temelju odluke Gradonačelnika. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Novalje. 

Tekst objave Natječaja sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje Natječaj, 

- opće uvjete za pristupanje Natječaju, 

- visinu mjesečnog novčanog iznosa stipendija, 



- dokumentaciju koju kandidat treba priložiti, 

- vrijeme trajanja Natječaja, 

- naziv tijela kojem se podnose zahtjevi. 

 

Članak 7. 

Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su 
dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- obrazac prijave za dodjelu stipendija 

- zamolbu, 

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu, 

- uvjerenje o upisu na fakultet, 

- potvrdu o redovnom upisu u narednu akademsku godinu 

- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka svih članova zajedničkog kućanstva, 

- potvrdu nadležnog tijela da domaćinstvo u kojem student živi nema dugovanja 
prema Gradu Novalji.  

Članak 8. 

Zahtjevi za dodjelu stipendija, sa potrebnom dokumentacijom i naznakom 
»STIPENDIJE«, podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za 
gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnost, koji na temelju kriterija 
određenih ovim Pravilnikom izrađuje prijedlog liste za dodjelu studentskih stipendija. 

Pravilnik o dodjeli stipendija, na temelju prijedloga listi kandidata, donosi 
Gradonačelnik. 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE 

Članak 9. 

Međusobna prava i obveze između kandidata kojem je stipendija dodijeljena i Grada 
uređuju se Ugovorom, kojeg u ime Grada potpisuje Gradonačelnik. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

Svi dosadašnji studenti stipendisti Grada Novalje, ostvaruju prava prema uvjetima iz 
potpisanih ugovora, osim studenata polaznika studija definiranih u članku 5., stavak 
1. ovog Pravilnika kojima se stipendija uvećava za 200,00 kn i sada iznosi 700,00 kn. 



Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave na oglasnoj ploči 
Grada Novalje. 

 

Klasa: 604-01/13-01/2 

Ur. broj: 2125/06-01-13-01 

Novalja, 21. studenoga  2013. 

     

 

                           GRADONAČELNIK  GRADA NOVALJE   

                      Ante Dabo 

  

 


