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I. GRADONAČELNIK  

 
Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13, 

02/18 i 01/21) Gradonačelnik Grada Trilja dana 05. listopada 2021. godine, donosi: 

 

PRAVILNIK 

o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora 

redovitim studentima s područja Grada Trilja 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora redovitim studentima s 

područja Grada Trilja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuju se uvjeti, način i postupak 

dodjele novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja. 

 

Članak 2. 

 

Grad Trilj dodjeljuje potporu svim studentima na redovitom školovanju, studentima 

poslijediplomskih studija i studentima na redovitom školovanju iz kategorije „izvrsni 

studenti“.  

 

Kategorija „izvrsni studenti“ obuhvaća studente na redovitom školovanju upisane u najmanje 

3. semestar odgovarajućeg studijskog programa sa prosjekom ocjena od najmanje 4,50 u 

dosadašnjem razdoblju studiranja.  

 

Članak 3. 

 

Pravo na potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske koji studiraju 

na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:  

 

1. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog 

studija ili stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa, ili 

 

2. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga 

preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog 

programa, ili 

 

3. da su upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga 

diplomskoga stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa, 

 

4. da su upisani u prvu, drugu ili treću godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija 

 

5. da su upisani u prvu ili drugu godinu poslijediplomskog stručnog studija  

 

6. studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili prvu godinu 

poslijediplomskog stručnog studija  prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodno završenom 

studiju  
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7. Studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili višu godinu 

poslijediplomskog stručnog studija najmanje 45 ECTS bodova iz prethodne godine i 

preporuku jednog sveučilišnog profesora  

 

8. Studenti iz kategorije „izvrsni studenti“ prosjek ocjena u dosadašnjem razdoblju studiranja 

od najmanje 4,50  

 

9. da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,  

 

10. da nisu apsolventi, 

 

11. da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 

6 mjeseci prije objavljivanja natječaja, 

 

12. da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu. 

 

Članak 4. 

 

Potpore studentima se dodjeljuju za tekuću akademsku godinu, na rok od 10 mjeseci. 

 

Članak 5. 

 

Gradonačelnik Grada Trilja na početku svake akademske godine utvrđuje visinu novčane 

potpore, ovisno o osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Trilja za odnosnu godinu. 

 

Članak 6. 

 

Gradonačelnik Grada Trilja svake godine raspisuje javni natječaj za dodjelu novčanih potpora 

studentima. 

 

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Trilja i na službenoj 

mrežnoj stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr). 

 

Rok za prijavu na natječaj ne smije biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj 

ploči Grada Trilja i na službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr), ako nije 

drugačije navedeno u natječaju. 

 

Članak 7. 

 

Natječaj za dodjelu potpora mora sadržavati: 

 

 uvjete natječaja, 

 rok u kojem se podnose prijave i kome se podnose, 

 dokumentaciju koja se prilaže, 

 naznaku da će se odbiti nepravodobne i nepotpune prijave, 

 rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatu natječaja i na koji način. 

 

Članak 8. 

 

Kandidati, uz prijavu podnose i sljedeću dokumentaciju: 

http://www.trilj.hr/
http://www.trilj.hr/
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1. Popunjen obrazac prijave na natječaj, 

2. Potvrdu o redovnom upisu u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i 

ovjerenu od strane matičnog fakulteta, 

3. Ovjeren prijepis ocjena sa prethodno završenog studija za studente koji upisuju prvu 

godinu posljediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog stručnog studija, 

4. Potvrdu fakulteta o upisanoj godini i ostvarenih barem 45 ECTS bodova iz prethodne 

godine te preporuku jednog sveučilišnog profesora za studente koji upisuju višu 

godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija ili višu godinu poslijediplomskog 

stručnog studija 

5. Ovjeren prijepis ocjena u dosadašnjem razdoblju studiranja za studente koje se 

prijavljuju u kategoriji „izvrsni studenti“  

6. Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane) 

7. Potvrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja), 

8. Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), 

9. Potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave 

natječaja), 

10. Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja 

 

Članak 9. 

 

Gradonačelnik imenuje Komisiju za provedbu postupka dodjele potpore koja se sastoji od 

predsjednika i dva člana. 

 

Komisija za provedbu postupka dodjele potpora predlaže kandidate Gradonačelniku, koji 

donosi odluku o dodjeli. 

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu potpora grada Trilja objavit će se na oglasnoj ploči grada 

Trilja, službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr) i putem obavijesti 

kandidatima. 

 

Svaki kandidat ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju u svezi provedbe Natječaja i dodjele 

novčanih potpora te podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku od 8 dana od dana 

objavljivanja liste. 

 

Članak 10. 

 

Studentske potpore se isplaćuju deset mjeseci u godini. 

 

Potpore se isplaćuju unatrag, mjesečno, za protekli mjesec. 

 

Gradonačelnik pridržava pravo smanjenja ili povećanja utvrđenog iznosa potpore u skladu s 

mogućnostima Proračuna Grada Trilja. 

 

 

Članak 11. 

 

Korisniku potpore prestaje pravo na isplatu potpore i dužan je vratiti isplaćeni iznos u 

slučajevima: 
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 ako promijeni mjesto prebivališta izvan područja Grada Trilja, 

 ako tijekom studiranja prekine studij, 

 ako tijekom studiranja ponavlja semestar ili godinu ili se ispiše sa studija, 

 ako mu je tijekom studiranja izrečena stegovna mjera isključenja sa studija, 

 ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario potporu, 

 ako ne završi studij u roku za koji mu je potpora odobrena, 

 iz drugih razloga koji proizlaze iz ovog Pravilnika. 

 

O okolnostima iz stavka 1. ovog članka korisnik novčane potpore dužan je obavijestiti 

Gradonačelnika u roku od 15 dana od dana nastanka novih okolnosti. 

 

Članak 12. 

 

Korisnik novčane potpore dužan je po završetku školovanja ili studija o tome obavijestiti 

Gradonačelnika u roku od 30 dana. 

 

Članak 13. 

 

Student je dužan završiti studij za koji mu je potpora odobrena u ugovorenom roku. 

 

Članak 14. 

 

Ako tijekom studiranja nastupe opravdane okolnosti koje dovode do privremenog prekida 

studija (bolest, vojna služba i sl.) ugovoreni rok za završetak studija se produžava, a za to 

vrijeme međusobna prava i obveze iz ugovora o davanju potpore miruju. 

O postojanju okolnosti iz stavka 1. ovog članka i o njihovoj opravdanosti odlučuje 

Gradonačelnik Grada Trilja na zahtjev studenta i uz predočenje isprava kojima student 

dokazuje te okolnosti. 

 

Članak 15. 

 

Ako student prekrši bilo koju od svojih obveza preuzetih ugovorom o davanju potpore ili 

nastupe okolnosti iz članka 11. Pravilnika, Grad Trilj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor. 

 

U slučaju ako se naknadno utvrdi da je student prilikom prijave na natječaj za dodjelu potpore 

dao lažne podatke, odnosno priložio lažne isprave, a što je bilo od utjecaja na izbor, primljeni 

iznos dospijeva na vraćanje odmah i u cijelosti, uz zakonom propisane kamate. 

 

Članak 16. 

 

Prava i obveze korisnika potpore i Grada Trilja reguliraju se posebnim ugovorom, a u skladu s 

odredbama ovog Pravilnika. 

 

Članak 17. 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele 

novčanih potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 

br. 03/20).  
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Članak 18. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada 

Trilja“ i na službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TRILJ 

GRADONAČELNIK 

Klasa: 602-02/21-01/141 

Urbroj: 2175-05-03-21-01 

Trilj, 05. listopada 2021. godine  

                                                                                                                                                           

                                                                                                     GRADONAČELNIK: 

                                                                                                     Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), 

članka 47. Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« broj 03/09, 01/13, 02/18 i 

01/21) i članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora redovitim 

studentima s područja Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja dana 05.10.2021. donosi, 

 

ODLUKU 

o visini novčane potpore redovitim studentima s područja Grada Trilja za akademsku 

godinu 2021./2022.   

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane potpore redovitim studentima, studentima 

poslijediplomskih studija i studentima na redovitom školovanju iz kategorije „izvrsni“ 

studenti s područja Grada Trilja za akademsku godinu 2021./2022.   

 

Članak 2. 

 

Studentima iz čl. 1. ove Odluke određuje se sljedeći mjesečni iznos potpore:  

 

- redovitim studentima iznos od 500,00 kn 

- studentima poslijediplomskih studija iznos od 800,00 kn  

- studentima iz kategorije „izvrsni studenti“ iznos od 1.200,00 kn  

 

Članak 3. 

 

Studentske potpore se isplaćuju deset mjeseci u godini. 

 

Potpore se isplaćuju unatrag, mjesečno, za protekli mjesec. 

 

Gradonačelnik pridržava pravo smanjenja ili povećanja utvrđenog iznosa potpore u skladu s 

mogućnostima Proračuna Grada Trilja 
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Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Trilja“. 

 

 

KLASA: 602-02/21-01/142 

URBROJ: 2175-05-03-21-01 

Trilj, 05.10.2021.  

   

GRADONAČELNIK 

 

 Ivan Bugarin, dipl. ing. el. v.r. 
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Izdavač:  Za izdavača: 

GRAD TRILJ 

tel.: +385 21 831 135 

Marko Varvodić, mag. iur.   

Poljičke Republike 15 

fax.: +385 21 831 198 

 

 

21240 Trilj, Republika Hrvatska 

web:  http://www.trilj.hr 

 

 

 e-mail:  grad-trilj@st.t-com.hr  

OIB: 91648398574   

IBAN: HR 4223900011846000004   

   

 
   

http://www.trilj.hr/
mailto:grad-trilj@st.t-com.hr

