
Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi 06/17.“) 

o dodjeli potpora nadarenim učenicima srednje škole i studentima s područja Općine Vrsi za 

školsku/akademsku godinu 2017./2018. Općina Vrsi raspisuje: 

 

 

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu potpora nadarenim učenicama srednje škole i studentima s 

područja Općine Vrsi 

 

 
 

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednje škole s 

područja Općine Vrsi za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 

 

2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: 

2.1.) su državljani Republike Hrvatske 

2.2.) su redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH (koji imaju status redovnog 

studenta) 

 2.2.1.) redoviti studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u 

posljednjem razredu srednje škole najmanje 4.5. 

 2.2.2.) redoviti studenti viših godina studija s prosjekom ocjena najmanje 3.5. 

2.3.) imaju prebivalište na području Općine Vrsi 

2.4.) nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta 

 

3. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednje škole koji: 

3.1.) su državljani Republike Hrvatske 

3.2.) su redovno upisani u srednju školu u RH 

 3.2.1.) redoviti učenici prvog razreda s postignutim općim uspjehom u 

posljednjem razredu osnovne škole najmanje 4.5. 

 3.2.2.) redoviti učenici viših razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom 

u prethodnom razredu srednje škole najmanje 4.5. 

3.3.) imaju prebivalište na području Općine Vrsi 

3.4.) nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta 

 

 

      4. Rok za podnošenje prijave je 10.11.2017. godine 

 

      5. Prijave dostaviti na adresu: Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi, uz naznaku „za 

stipendiju“ ili predati osobno u uredu pročelnika u općinskoj zgradi u Vrsima 

 

      6. Potrebna dokumentacija 

 6.1.) Za učenike srednje škole: 

6.1.1.) Kopija svjedodžbe osmog razreda (za učenike prvog razreda srednje 

škole) ili kopija svjedodžbe prethodnog razreda (za učenike viših razreda srednje 

škole) 

6.1.2.) Potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu 2017./2018. 

6.1.3.) Kopija Domovnice 

6.1.4.) Potvrda o prebivalištu (kopija osobne iskaznice) 
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6.1.5.) Vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata 

(preuzeti u uredu Općine ili web stranici Općine  http://www.vrsi.hr/obrasci) 

 

               6.2.) Za studente: 

  6.2.1.) Kopija svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (za studente prve 

godine) ili prijepis ocjena (za studente viših godina) 

6.2.2.) Potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu 2017./2018. 

6.2.3.) Kopija Domovnice 

6.2.4.) Potvrda o prebivalištu (kopija osobne iskaznice) 

6.2.5.) Vlastoručno potpisanu izjavu da ne prima stipendiju drugih subjekata 

(preuzeti u uredu Općine ili web stranici Općine  http://www.vrsi.hr/obrasci) 

 

 

7. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u 

roku neće se uzimati u obzir. 
 

8. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na 

web stranici Općine Vrsi i na oglasnoj ploči. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VRSI 

                                                                                Luka Perinić  

http://www.vrsi.hr/obrasci/
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