
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD SPLIT 
GRADONAČELNIK 

raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku godini 2021./2022. 

 
I. 

 
 Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola osobitog uspjeha 
u školovanju za školsku godinu 2021./2022. godinu (u daljnjem tekstu: natječaj), temeljem 
kojega će se dodijeliti 40 stipendija. 

 
II. 
 

Mjesečna visina stipendije  iznosi 600 kuna, a isplaćuje se u 10 mjesečnih obroka. 
 

III. 
Pravo sudjelovanja na  Natječaju  za dodjelu stipendija imaju učenici koji ispunjavaju 

slijedeće uvjete: 
 

   koji su državljani Republike Hrvatske. 
 

   koji imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Splita najmanje jednu 
godinu prije objave natječaja; 

 

   redoviti učenici srednjih škola koji su u prethodna dva razreda ostvarili prosječnu ocjenu  
najmanje 4,50 u svakoj školskoj godini, i koji su u prethodna dva razreda osvojili prvo, 
drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju kada su održana natjecanja, 
iz discipline  vezane za nastavni plan i program utvrđen   Vremenikom natjecanja Agencije 
za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske; 

 

   redoviti srednjoškolski učenici koji su u prethodna dva razreda osvojili prvo, drugo ili treće 
mjesto na Međunarodnoj olimpijadi, kada su održana natjecanja, bez obzira na prosjek 

ocjena ostvaren u prethodna dva razreda; 

   Koji ne primaju stipendiju drugih  davatelja stipendije. 

IV. 

Uz ispunjeni obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije potrebno je priložiti 
odgovarajuću dokumentaciju i to: 

 
 

1. Preslika osobne iskaznice; 
2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (nije potrebno dostavljati jer će taj podatak pribaviti Grad 

Split); 
3. Potvrdu srednje škole o redovnom upisu u školsku godinu 2021./2022.; 



4. Potvrdu o prosjeku ocjena ( potvrda škole o prosjeku ocjena prethodna dva razreda i 
preslike svjedodžbi, ili  ovjerene preslike svjedodžbi prethodna dva razreda); 

 
5. Potpisanu izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili da će prestati primati drugu 

stipendiju, ako mu  se odobri stipendija Grada Splita; 
 

6. Diplomu ili potvrdu o  postignutom uspjehu  ( prvo, drugo ili treće mjesto), tijekom prethodna 
dva razreda kada su održana natjecananja (međunarodne olimpijade, državna ili županijska 
natjecanja ). 

 
Napomena:   Uvjerenje o prebivalištu nije potrebno dostavljati jer će taj podatak pribaviti Grad 
Split 

 

 
V. 
 

Prijave s potrebnom dokumentacijom  upućuju se preporučenom poštom na adresu:  
Grad Split, Služba za društvene djelatnosti 21 000 Split - Odsjek za prosvjetu i tehničku 
kulturu, Obala kneza Branimira 17, Split  s naznakom: „Prijava na Natječaj za dodjelu 
stipendije učenicima srednjih škola“, ili  izravno,  putem pisarnice Grada Splita. 
Prijave se također mogu uputiti i putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: prosvjeta-

stipendijeucenici@split.hr ( dokumentacija dostavljena elektroničkim  putem mora biti u pdf 
formatu). 

 
Obrazac prijave može se preuzeti  na web stranici  www.split.hr  ili    U Centralnoj 

pisarnici Grada Splita. 
 

        Rok za podnošenje prijava  je 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju  
natječaja za  dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za  školsku  2021./2022. godinu u 
dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”. 

 

 Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave koje su  dostavljene izvan  roka neće 
se razmatrati. 

VI. 

 Utvrđena rang-lista kandidata za dodjelu učeničkih stipendija bit će objavljena na 
oglasnoj ploči Gradske uprave, Obala kneza Branimira 17,  i web stranici Grada Splita 
www.split.hr  u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za  društvene djelatnosti, Odsjeku za  
prosvjetu i tehničku kulturu, Split, Obala kneza Branimira 17.,  putem email adrese: 
slavko.zaja@split.hr  ili na tel. 021  310-482 

 
 
 

Objavljeno 05. listopada 2021. god. 
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