REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu novčanih nagrada učenicima i studentima u 2010./2011.g.
Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2010./2011.g. dodjeljuje 15 nagrada namijenjenih osobito
uspješnim redovnim srednjoškolskim učenicima te 15 nagrada osobito uspješnim redovnim
studentima.
Visina mjesečne nagrade za učenike je *500,00 kn, a za studente *700,00 kn.
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju
prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini
školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,800 u srednjoj školi i 4,000 na studiju.
Pravo natjecanja nemaju učenici prvih razreda srednjih škola; studenti prvih godina studija;
studenti-apsolventi po predbolonjskom procesu ako im je od završetka zadnjeg semestra prošlo više
od šest mjeseci; osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te oni koji
primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu za školovanje.
Pristupnici po natječaju za dodjelu nagrada svoje prijave podnose u roku od 15 dana računajući
od dana objave u dnevnom listu Obavijesti o raspisivanju natječaja i to na adresu: Grad Omiš, Trg
kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom «potpore za uspješne u učenju».
Prijava sadrži:
- ime i prezime te adresu pristupnika;
- potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika;
- broj računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena nagrada;
- izjave:
a) da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih nagrada,
b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
c) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave,
d) o sastavu kućanstva;
- priloge:
a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/ godinu,
b) svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku
ocjena na tri decimale prethodno završene godine studija,
c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina prema danu objave
natječaja.
Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Omiša prema listi prvenstva o čemu će
sudionici biti pisano izviješteni.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/755-500.
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