
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 022-01/18-011115
URBROJ: 2198/29-18-2
Lišane Ostrovičke, 30. listopada 2018. godine

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke ("Službeni glasnik Općine
Lišane Ostrovičke" broj 05/18), pročelnica Općine Lišane Ostrovičke raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli novčanih naknada redovnim studentima sa područja općine Lišane Ostrovičke

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područja

općine Lišane Ostrovičke za akademsku godinu 2018.12019.

2. Pravo na novčanu naknadu mogu ostvariti studenti koji:

• su državljani Republike Hrvatske

• su redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u Republici Hrvatskoj (imaju status

redovnog studenta)

• imaju prebivalište na području Općine Lišane Ostrovičke

• nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu naknadu od strane drugog subjekta

• nemaju dugova prema Općini

3. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu za novčanu naknadu je sljedeća:

• zahtjev za dodjelu novčane naknade studentu (preuzeti u uredu Općine ili na web

stranici Općine)

• preslik domovnice

• svjedodžba o završenom 4. razredu srednje škole (preslik)

• preslik osobne iskaznice (dokaz o prebivalištu na području Općine)

• potvrda o redovnom upisu na sveučilište ili veleučilište u Republici Hrvatskoj



• vlastoručno potpisana izjava da student ne prima stipendiju ili novčanu naknadu od

drugih subjekata (preuzeti u uredu Općine ili na web stranici Općine)

• potvrdu da ne postoji dug prema Općini (izdaje se u uredu Općine)

4. Rok za podnošenje prijava za novčanu naknadu studentima Je 19. studenoga 2018.

godine.

5. Prijave dostaviti na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, 23420 Benkovac, s

naznakom "za novčanu naknadu" ili predati osobno u uredu Općine svakim radnim danom od

07:00 - 15:00 sati.

6. Nepotpune prijave i prijave koje ne budu dostavljene u navedenom roku neće se razmatrati.

7. Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Općine u roku 30 dana od dana

zaključenja istoga.

a Perica, mag. oec.
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