
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 604-02/20-01/11 

URBROJ: 2198-1-79-06-20-01 

Zadar, 27. listopada 2020. 

 

 

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ( NN 83/02), članka 59. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, - Odluka USRH, 

46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15, - Odluka USRH i 131/17), čl. 

54. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, prosinac 2019.) i Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora 

redovitim studentima Sveučilišta u Zadru, na I. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u ak. god. 

2020./2021. od 27. listopada 2020. god., donesena je  

 

 

ODLUKA 

o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima u stanju socijalne potrebe za 

akademsku godinu 2020./2021.  

 

 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 15 (petnaest) stipendija redovitim studentima u stanju socijalne potrebe za 

akademsku godinu 2020./2021. 

 

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u stanju socijalne potrebe Sveučilišta u Zadru sastavni 

je dio ove Odluke, te sadrži uvjete i način dodjele stipendija i njoj se prilaže. 

 

Sredstva za dodjelu stipendija se isplaćuju u okviru iznosa od 846.000,00 kuna za sve kategorije stipendija 

iz sredstava predviđenih za temeljno financiranje nastavne djelatnosti Sveučilišta u Zadru. 

 

Stipendije se dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o dodjeli stipendija i potpora 

redovitim studentima Sveučilišta u Zadru (KLASA:021-01/18-02/09, URBROJ:2197-1-79-01/18-01 od 27. 

studenog 2018.), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora redovitim 

studentima (KLASA:021-01/18-02/09, URBROJ:2198-1-79-01/19-02 od 29. listopada 2019.), Pravilnikom 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora redovitim studentima (KLASA:021-

01/18-02/09, URBROJ:2198-1-79-01-20-03 od 30. lipnja 2020.) koji su javno objavljeni i dostupni na 

mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru www.unizd.hr. 

 

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima  u stanju socijalne potrebe objavit će se na mrežnoj 

stranici Sveučilišta u Zadru www.unizd.hr. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

                                                                                                                       Rektorica 

 

 

                                                                                                             Prof. dr. sc. Dijana Vican  
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