
Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima („Službene novine Primorsko-

goranske županije“ br. 29/03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19, 06/20, 41/20) i Odluke Općinskog načelnika od 

28. prosinca 2020. godine, Općina Baška raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020/21.  

 

1. Pravo pristupa Natječaju imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Baška, koji su 

redovni studenti. 

 

2. Za akademsku godinu 2020/21. dodjeljuju se stipendije: 

• u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini 

ostvarili prosjek ocjena manji od 4,50 (srednja škola), odnosno manji od 3,80 (fakultet); 

• u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za studente koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini 

ostvarili prosjek ocjena od 4,50 i više (srednja škola), odnosno od 3,80 i više (fakultet). 

 

2. Pristupnik Natječaju uz pisanu prijavu treba priložiti: 
 

– dokaz o državljanstvu i prebivalištu (preslika domovnice i osobne iskaznice), 

– izjavu da pristupnik ne prima stipendiju drugog isplatitelja, 

– dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (za srednju školu - preslika svjedodžbe, 

za studij - prijepis ocjena), 

– uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2020/21. 

 

3. Prijave na Natječaj s dokumentacijom dostavljaju se, s naznakom: „Prijava na Natječaj za dodjelu 

stipendija“, osobno ili poštom na adresu: Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, odnosno 

elektronskom poštom na adresu: opcina-baska@ri.t-com.hr i moraju biti zaprimljene u prijamnom 

uredu Općine Baška do 13. siječnja 2021. godine u 12:00 sati.  

 

4. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

5. Prijave po Natječaju razmotrit će Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije. 

 

6. O rezultatima Natječaja svi pristupnici će biti u pisanom obliku izviješteni najkasnije u roku od 15 

dana od dana donošenja odluke o dodjeli stipendija. 

 

7. Stipendisti i Općina Baška zaključit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

 

 

OPĆINA BAŠKA 

 

KLASA: 604-01/20-01/1 

URBROJ: 2142-03-03/2-20-25 

U Baški, 29. prosinca 2020. godine 
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