
Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 
98/19), članka 51. Statuta grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 15/09 , 
4/13, 11/13, 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 4/15, 1/18 i 1/19 - pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Drniša na svojoj  __. sjednici održanoj dana __.   2019. godine, donosi  
 
 

PRAVILNIK 
O NAČINIMA I UVJETIMA PRUŽANJA NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 

GRADA DRNIŠA 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, način i postupak za dodjelu studentskih potpora 
studentima s prebivalištem na području Grada Drniša te prava i obveze primatelja potpore. 
 

Grad Drniš dodjeljuje potpore studentima prema kriterijima: 

• materijalnog položaja i socijalnih uvjeta,  

• visokog prosjeka ocjena. 
 

Članak 2. 
 Na potpore u smislu ovoga Pravilnika imaju pravo redoviti studenti koji imaju prebivalište na 
području grada Drniša za nastavak školovanja na visokim učilištima. 
 Pod  visokim učilištima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se fakulteti, umjetničke 
akademije, veleučilišta i visoke škole. 
 Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji su navršili 26 godina života, izvanredni 
studenti, studenti na privatnim visokim učilištima ni apsolventi. 
 
 

 
Članak 3. 

 Sredstva za pružanje potpore studentima u smislu ovoga pravilnika osiguravaju se u 
Proračunu Grada Drniša. Iznos potpore ovisi o visini planiranih proračunskih sredstava namijenjenih 
za studente. 
 
 Potpore se odobravaju za tekuću školsku godinu. 

 
Članak 4. 

 Broj i visinu potpora utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom. 
 
 

 
II. POSTUPAK ZA DODJELU STUDENTSKIH POTPORA 

 
Članak 5. 

 Potpore se dodjeljuju na osnovi provedenog javnog natječaja za dodjelu studentskih potpora 
(dalje u tekstu: Natječaj). 
 Natječaj objavljuje Gradonačelnik.  
 Natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 
1. akademsku godinu za koju se raspisuje Natječaj, 
2. broj potpora koji se dodjeljuje po kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta, 



3. broj potpora koji se dodjeljuje po kriteriju visokog prosjeka ocjena, 
4. iznos mjesečne potpore, 
5. naziv i adresa tijela kojemu se dostavlja prijava na Natječaj, 
6. popis dokumenata koji se prilažu prijavi na Natječaj, 
7. rok za podnošenje prijave,  
8. druge podatke od interesa za podnositelja prijave odnosno od značaja za uredno  
    provođenje  postupka za dodjelu potpore. 
 
 Obavijest o Natječaju bit će objavljena u javnom glasilu, a sam natječaj bit će objavljen na 
Oglasnoj ploči Grada Drniša i službenim Internet stranicama Grada Drniša. 
 Prijave s određenom dokumentacijom u rokovima i na način utvrđen Natječajem dostavljaju 
se na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom za - studentske potpore. 
 

Članak 6. 
 Natječajni postupak za dodjelu studentskih potpora obavlja Komisija za dodjelu studentskih 
potpora (dalje u tekstu: Komisija) 
 Komisija ima pet članova i imenuje je Gradsko vijeće. 
 Članove komisije sačinjavaju: tri člana iz reda vijećnika gradskoga vijeća, jednoga člana 
predlaže gradonačelnik dok je peti član po položaju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i društvene djelatnosti. 
 Predsjednik Komisije je Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene 
djelatnosti. 
 Komisija radi u punom sastavu. 
 

 
Članak 7. 

 Komisija primjenom kriterija iz članka 8. i članka 9. ovoga Pravilnika utvrđuje prijedlog Rang 
liste, dostavlja je Gradonačelniku i objavljuje je na Oglasnoj ploči Grada Drniša i internetskim 
stranicama Grada Drniša. 
 Podnositelji prijava mogu na Rang listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku od 
osam (8) dana od dana objave Rang liste na oglasnoj ploči Grada Drniša. 
 O prigovoru odlučuje Gradonačelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam (8) dana. 
 Nakon isteka roka za podnošenje prigovora Gradonačelnik donosi Konačnu Rang listu o 
dodjeli potpora koja se objavljuje na Oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Drniša. 
 

 
 

III. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA 
 

Članak 8. 
 

Studentske potpore prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta 
 
 Pravo natjecanja za potporu imaju : 
 
- studenti koji prvi put upisuju prvu, drugu, treću četvrtu, petu i šestu godinu studija. 
 
- studenti koji nisu korisnici druge vrste potpore (stipendije) s osnove školovanja. 
 
 Prema kriteriju materijalnog položaja boduje se ukupan zbroj svih oporezivih primanja po 
članu kućanstva u prethodnoj  godini a  koji ne smije prelaziti iznos od 2.328,20 kuna mjesečno. Ako 



prosječni mjesečni neto dohodak po članu kućanstva prelazi 2.328,20 kuna, student ne ostvaruje 
pravo na potporu prema ovom kriteriju. 
 
Prosječni mjesečni neto dohodak po članu kućanstva dobije se tako da se ukupni godišnji neto 
dohodak kućanstva podijeli s brojem 12, te s brojem članova kućanstva. 
 
U primitke ne ulaze primanja s osnova mjera iz socijalne skrbi. 
 
 Pod kućanstvom se podrazumijeva zajednica u kojoj osobe žive, privređuju i troše ukupno 
ostvareni dohodak, a te osobe na moraju nužno biti srodnici.  
  

Broj članova kućanstva utvrđuje se Izjavom podnositelja prijave. 
  
 

Prosječni mjesečni neto dohodak po članu 
kućanstva u kunama 

Broj bodova 

   0 - 600 20 

  601 - 1200 15 

1201 - 1800  10 

     1801 - 2328,20   5 

 
  
 
 
 Prema kriteriju socijalnih uvjeta dodatno se boduju sljedeće okolnosti : 
 

 Socijalni uvjeti Broj bodova 

1. Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu do 15. siječnja 1992 godine1 2 

2. Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu od 15. siječnja 1992 godine2 1 

3. Obitelji s dva ili više studenta ili učenika 2 

4. Student bez oba roditelja 3 

5. Student bez jednog roditelja  2 

6. Student samohranog roditelja3, iz posvojiteljske ili jednoroditeljske obitelji4 2 

7. Roditelj invalid Domovinskog rata  2 

8. Roditelj civilni invalid rata  1 

9. Student osoba s invaliditetom iznad 30% 3 

 
Sve navedene okolnosti dokazuju se odgovarajućim ispravama. 
 

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima kandidat s većim 
prosjekom ocjena. 
 

 
1 Kriteriji pod rednim brojem 1. i 2. se međusobno isključuju. Moguće je koristiti bodove samo po osnovi jednog 

kriterija. 
2 Kriteriji pod rednim brojem 1. i 2. se međusobno isključuju. Moguće je koristiti bodove samo po osnovi jednog 

kriterija. 
3 Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.  
4 Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. Prema Zakonu o socijalnoj 

skrbi čl. 4. st. 4. i 5.  



     Članak 9. 
Studentske potpore prema kriteriju visokog prosjeka ocjena 

  
 Pravo natjecanja za potporu imaju: 
 
 - studenti koji prvi put upisuju drugu, treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija a koji su u 
prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,40. 
 
 - studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija a koji su u prvom, drugom, trećem i 
četvrtom (i petom) razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80.  
 
 - studenti koji nisu korisnici druge vrste potpore (stipendije) s osnove školovanja. 
 

Članak 10. 
 Potpore studentima izabranim na temelju ovoga Pravilnika, počet će se isplaćivati u roku od 
10 dana od dana formiranja Konačne Rang liste. 
  Konačna Rang lista bit će dostavljena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Fondu za 
stipendiranje hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja i domovinskog rata i  
Povjerenstvu za dodjelu stipendija Šibensko - kninske županije. 
             Prava i obveze između studenta kojemu je odobrena potpora i Grada Drniša utvrđuju se 
Ugovorom koji potpisuje Gradonačelnik Grada Drniša i Primatelj potpore. 
                                                                    

Članak 11. 
 Ako student prekine školovanje ili promijeni prebivalište tijekom vremena za koje je potpora 
dodijeljena ili se utvrdi da je dao netočne podatke u postupku stjecanja prava na potporu dužan je 
izvršiti povrat primljenih sredstava u cijelosti u roku od 30 dana od dana rješenja Grada Drniša za 
povrat sredstava. 
 

Članak 12. 
 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o načinima i uvjetima 
pružanja novčane potpore studentima Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 5/15., 1/16. 
i 6/17). 
 
                                                                  

Članak 13. 
 Pravilnik o dodjeli studentskih potpora stupa na snagu osam dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Grada Drniša“. 
                                                                                    
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK: 
Ante Pleadin, v.r. 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Drniš, _____________ 2019. godine 
 
 
 
 


