
        
 

 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
 SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 O P Ć I N A   M U Ć 
                    Općinski načelnik 
KLASA: 604-02/21-01/01 
URBROJ: 2180/02-02-21-1 
Donji Muć,  26.10.2021. 
 
Na temelju čl. 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 03/13, 05/13, 02/20 
i 01/21) te Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Službeni glasnik 
Općine Muć broj: 04/21), Općinski  načelnik Općine Muć donosi 
 
                                                                   ODLUKU     

o broju i visini stipendija za 2021./2022. godinu 
  

Članak 1. 
Donosi se odluka o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2021./2022., koje će se 
dodijeliti redovitim studentima sa područja Općine Muć, a sukladno uvjetima i kriterijima 
određenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Službeni glasnik 
Općine Muć broj: 04/21). 
 

Članak 2. 
Stipendije će se dodijeliti svim redovitim studentima prema izvrsnosti studiranja sa područja 
Općine Muć koji ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene Pravilnikom o stipendiranju studenata s 
područja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj: 04/21). 
 

Članak 3. 
U akademskoj godini 2021./2022. visina studentske stipendije iznosi:  
 

a) za studente prve godine studija, za ostvareni prosjek ocjena svih razreda srednje škole 
od 4,50 do 5,00, mjesečno 1.000,00 kuna, 

b) za studente prve godine studija, za ostvareni prosjek ocjena svih razreda srednje škole 
od 4,00 do 4,49, mjesečno 700,00 kuna, 

c) za studente prve godine studija, neovisno o ostvarenom prosjeku ocjena srednje škole, 
mjesečno 500,00 kuna, 

d) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, za ostvareni prosjek ocjena za 
prethodnu godinu studija od 4,50 do 5,00, mjesečno 1.000,00 kuna,  

e) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, za ostvareni prosjek ocjena za 
prethodnu godinu studija od 4,00 do 4,49, mjesečno 700,00 kuna, 

f) za studente ostalih godina studija izuzev apsolvenata, neovisno o ostvarenom prosjeku 
ocjena za prethodnu godinu studija, mjesečno 500,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Natječaj za dodjelu stipendija objaviti će se u listopadu tekuće godine na način te sukladno 
uvjetima i kriterijima iz Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć (Službeni 
glasnik Općine Muć broj: 04/21). 
 

Članak 5.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Muć. 
 
                 OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                   Filip Stupalo                                                         
 
  



 
 
 
 
 

  


