
  Na temelju članka 5. Pravilnika o načinima i uvjetima pružanja novčane potpore 

studentima Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 5/15 i 1/16), i članka 70. 

Statuta Grada  Drniša ( “Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije broj 15/09, 4/13, 

11/13, 14/13) i (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 4/15) Gradonačelnik Grada Drniša 

raspisuje  

NATJEČAJ 

ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA  

PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I SOCIJALNIH UVJETA ZA  

 ŠK. GODINU 2016./2017. 

 

Studentske potpore dodjeljuje Grad Drniš za školsku godinu 2016./2017. Odobrava se 10 

studentskih potpora prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta u iznosu od 

5.000,00 kuna. 

  

UVJETI  NATJEČAJA 

Pravo na potporu može ostvariti student za kojega je utvrđeno: 

- da ima prebivalište na području Grada Drniša, 

- da je hrvatski državljanin, 

- da nema dostatnih materijalnih sredstava za školovanje, 

- da ima status redovitog studenta, 

- da ne prima drugu vrstu novčane potpore ili stipendije, 

 

Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti sa navršenih 26 godina života, izvanredni 

studenti, studenti na privatnim visokim učilištima ni apsolventi. 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 
Uz obrazac za dodjelu potpore (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i društvene djelatnosti Grada Drniša ili na internet stranici www.drnis.hr) potrebno 

je priložiti sljedeće dokumente: 

1. osobnu iskaznicu (presliku), 

2. uvjerenje o prebivalištu, 

3. potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2016./2017., 

4. potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za razdoblje od tri mjeseca koji     

   prethode mjesecu u kojemu se podnosi Prijava, (potrebne potvrde navedene u Prijavnom obrascu) 

5. za dokazivanje socijalnih uvjeta priložiti potvrde navedene u Prijavnom obrascu, 

6. izjavu o broju članova  zajedničkog domaćinstva, 

7. izjavu da nije korisnik neke druge novčane potpore/stipendije s osnove školovanja. 

 
Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti  na adresu: Grad 

Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom - za studentske potpore – ne 

otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave i to od 20. siječnja 2017. godine do zaključno 4. 

veljače 2017. godine. Natječaj je objavljen  na oglasnoj ploči Grada Drniša i internet stranici 

Grada Drniša www.drnis.hr. 

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.  

Student koji ostvaruju pravo po ovom natječaju ne može ostvariti pravo po natječaju za 

dodjelu novčane potpore prema kriteriju visokog prosjeka ocjena. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 

društvene djelatnosti  Grada Drniša. 

 

KLASA: 403- 01/17-10/1 

URBROJ:2182/06-17-04                                                                                                               

                                                                                                 GRADONAČELNIK:   

                                                                                                 mr. sc. Josip Begonja                                                                                                                                                                   

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Drniša 20. siječnja 2017. godine. 



 

 

 
               


