REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
NAČELNIK
KLASA: 604/01/19-01/
URBROJ: 2198/14-02-19-2
Kali , dana 26.02. 2019 godine
Temeljem članka 15. Pravilnika o stipendiranju studentima s područja Općine Kali
(Službeni Glasnik Općine Kali br. 7/18) te Zapisnika Jedinstvenog upravnog odjela o
obavljenom bodovanju studenata od 22.02.2019 godine, Općinski načelnik Marko Kolega,
dr. med donosi:
ODLUKU
O DODJELI STIPENDIJA
OPĆINE KALI ZA AKADEMSKU 2018/2019 GODINU
Članak 1.
Prema utvrđenoj bodovnoj listi , i raspoloživim sredstvima u Proračunu općine Kali za
2019. godinu ,Ugovor o stipendiranju zaključiti će se s slijedećim studentima upisanih
u prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija:
IME I PREUIME STUDENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PETRA JURIN,
MARKO VLASTKOVIĆ,
FILIP LUKIN,
MARCELO MIŠLOV,
LUCIJA FRANOV,
RINO ŠKOLJAREV

- sa studentima redovno upisanih od 2 ( druge ) do 5 (pete) godine preddiplomskog i
diplomskog studija:
7. SARA ŠKOLJAREV,
8. GABRIJELA ŠKOLJAREV,
9. EMILI BRADAŠ
Članak 2.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom, donošenja

Obrazloženje:
Dana 11.01.2019. godine načelnik Marko Kolega , dr. med., raspisao je javni natječaj za
dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018/2019. godinu.
Na raspisani natječaj prijavilo se 16 studenata, od čega 9. studenata koji su upisali redovno
u I. . godinu fakulteta , 7 studenata koji su upisali od 2 do 5 godine studija . Tri studenta
koji su upisani u 1. semestar dodiplomskog studije ne ispunjavaju kriterije iz članka 3.
Pravilnika o dodjeli stipendija na području Općine Kali – kriterij stalnog prebivališta roditelja
ili studenta najmanje 3 godine od dana podnošenja zahtijeva za stipendiju.
Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju službenici Jedinstvenog upravnog odjela
proveli su postupak bodovanja prema dostavljenoj dokumentaciju studenata.
Prema Proračunu općine Kali za 2019. godinu , odnosno prema financijskim mogućnostima
po ovom raspisanom natječaju može se odobriti 9 novih stipendija. Općina Kali isplaćuje
11 stipendija studentima koji imaju zaključen Ugovor o dodjeli stipendija po prije važećem
Pravilniku o dodjeli stipendija , što znači da po proračunu općine Kali za 2019. godinu može
se financirati ukupno 20 stipendija.
S obzirom na naprijed navedeno općinski načelnik, donio je odluku kao u izreci ove .
odluke.

Načelnik Općine Kali
Marko Kolega, dr. med

