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, 04/21) i članka 2. Odluke o uvjetima dodjele stipendija
polaznicima škola za deficitarna zanimanja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 34/05, 54/06 i
56/09), te Odluke Općinskog načelnika od 27. rujna 2022. godine, Općina Baška raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za školsku godinu 2022/23.
1. Pravo pristupa Natječaju imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Baška, koji su:
a) redoviti učenici trogodišnjih obrtničkih škola za deficitarna zanimanja;
b) redoviti učenici četverogodišnjih srednjih škola s prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja
(svaka godina zasebno): osnovna škola: od 4,70 na više / srednja škola: od 4,50 na više;
2. Za školsku godinu 2022/23. dodjeljuju se:
a) stipendije polaznicima trogodišnjih obrtničkih škola za deficitarna zanimanja u iznosu od 500,00 kuna
mjesečno za polaznike škole u Krku, odnosno 625,00 kuna mjesečno za polaznike škola izvan otoka Krka;
b) stipendije redovitim učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
3. Prvenstvo odabira pristupnika kojima će se dodijeliti stipendije utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:
– točka 1.a) za deficitarna zanimanja za koje se natjecatelj školuje: kuhar, konobar, slastičar, mesar, pekar,
armirač, zidar, stolar, tesar, limar, fasader, krovopokrivač, keramičar-oblagač, vodoinstalater, soboslikarličilac, monter suhe gradnje, CNC operater, bravar, zavarivač, automehaničar, automehatroničar,
autoelektričar, vozač motornog vozila, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, ostalo - prednost, u
slučaju zaprimanja većeg broja prijava od broja stipendija koje će se dodijeliti, ostvaruje kandidat s boljim
prosjekom ocjena u prethodnoj školskoj godini, zaokruženom na dvije decimale;
– točka 1.b) prema prosjeku ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno), zaokruženom
na dvije decimale;
– prosjek ocjena uvećava se kandidatima iz točke 1.b) temeljem postignutog uspjeha na školskim i sportskim
natjecanjima (međunarodnim, državnim i županijskim - od 1. do 3. mjesta) u prethodne dvije godine
školovanja; u slučaju postignutog uspjeha na više natjecanja, uzima se u obzir samo jedan, najbolji uspjeh;
– u slučaju istog prosjeka ocjena, prednost ostvaruje kandidat iz točke 1.b) s boljim prosjekom ocjena u školskoj
godini koja je prethodila godini za koju je objavljen Natječaj.
4. Pristupnik Natječaju uz pisanu prijavu treba priložiti:
–
–
–
–
–
–

dokaz o državljanstvu i prebivalištu (preslika domovnice i osobne iskaznice),
naznaku za koju vrstu stipendije se pristupnik natječe - 2.a) ili 2.b),
izjavu da pristupnik ne prima stipendiju drugog isplatitelja,
dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj godini (preslika svjedodžbe) - za vrstu stipendije 2.a,
dokaz o uspjehu u posljednje dvije školske godine (preslike svjedodžbi) - za vrstu stipendije 2.b,
dokaz o postignutom uspjehu na školskim i sportskim natjecanjima u prethodne dvije godine obrazovanja - za
vrstu stipendije 2.b),
– uvjerenje o upisu u školsku godinu 2022/23.
5. Prijave na Natječaj s dokumentacijom dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu: Općina Baška, Palada 88,
51523 Baška, s naznakom: „Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija“ i moraju biti zaprimljene u prijamnom
uredu Općine Baška do 14. listopada 2022. godine u 12:00 sati.
6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
7. Prijave po Natječaju razmotrit će Odbor za obrazovanje, kulturu i manifestacije.
8. Broj stipendija koje će se dodijeliti odredit će se prema broju zaprimljenih prijava koje zadovoljavaju uvjete
natječaja i raspoloživim proračunskim sredstvima.
9. O rezultatima Natječaja svi pristupnici će biti u pisanom obliku izviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o dodjeli stipendija.
10. Stipendisti i Općina Baška zaključit će Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
OPĆINA BAŠKA

