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   REPUBLIKA HRVATSKA 
     SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE  
 IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 
 
Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike 
Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012) i Pravilnika o stipendiranju studenata – 
pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Klasa: 011-02/16-03/01, Urbroj: 537-
03/1-16-01) od 21. studenoga 2016. godine Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske raspisuje   
 
 

N A T J E Č A J  
za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda 

izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2016./2017. 
 
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - 
pripadnicima hrvatskog  naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku 
godinu 2016./2017., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 
stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 
 
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna. 
 
1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su upisani u statusu redovnog 
studenta na javnim visokim učilištima: 
 

 u Republici Hrvatskoj: 
pripadnici hrvatskog iseljeništva s prebivalištem u inozemstvu, pripadnici hrvatske 
manjine s prebivalištem u 12 država u kojima žive pripadnici hrvatske manjine i pripadnici 
hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji u 
Republici Hrvatskoj upisuju ili nastavljaju studij u statusu redovitog studenta na 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom 
diplomskom studiju. 

 

 u Bosni i Hercegovini: 
pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, 
koji u Bosni i Hercegovini upisuju ili nastavljaju studij u statusu redovitog studenta na 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom 
diplomskom studiju. 
  
 

2. Pravo prijave na natječaj nemaju: 
 

- studenti koji su imali upisano mirovanje studentskih obveza tijekom svog studija 
(počevši od 1. godine upisa gore navedenih studija)  i u akademskoj godini 2016./17. 

- studenti koji su upisali godinu kao razliku između dva studija (počevši od 1. godine 
upisa gore navedenih studija) i u akademskoj godini 2016./17.  

- studenti koji su imali ponavljanje godine tijekom studija (počevši od 1. godine upisa 
gore navedenih studija) 

- studenti koji već primaju stipendiju iz nekog drugog izvora. 
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3. Kriteriji na temelju kojih će se utvrditi popis kandidata za dodjelu stipendija su: 
 

1. Opći uspjeh  

1.1 Opći uspjeh u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja 
(studenti 1. godine) 

Bodovi 

*ocjena            
3,50 - 4,09 
4,10 - 4,49 
4,50 - 4,79 
4,80 – 5,00 

 
15 
20 
25 
30 

1.2 Opći uspjeh tijekom dosadašnjeg studija (studenti viših 
godina) 

Bodovi 

*ocjena           
2,00 – 2,49 
2,50 – 2,99 
3,00 – 3,49 
3,50 – 3,99 
4,00 – 4,29 
4,30 – 4,49 
4,50 – 4,79 
4,80 – 5,00 

 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

2. Dodatni kriteriji: 

2.1 Socijalno-materijalno stanje: Bodovi 

- kandidati invalidi 80% i više 
(dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta) 

 
40  

- bez oba roditelja 
(dokazuje se dostavom preslika smrtnih listova oba roditelja) 

 
50  

- kandidat iz jednoroditeljske obitelji ili koji živi sa samohranim 
roditeljem (dokazuje relevantim dokumentima) 

30  

- roditelj invalid 80% i više 
(dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju invaliditeta) 

 
25  

- za svakog brata/sestru (bez primanja) 
(izjava o članovima zajedničkog kućanstva) 

5  

- studiranje izvan mjesta stanovanja (dokazuje se potvrdom o 
prebivalištu) – samo za studij u Bosni i Hercegovini 

10 

- primanja po članu kućanstva (mjesečna) 
(potvrda nadležnog tijela o primanjima članova kućanstva) 

nema primanja - 50 
do 500,00 kn po članu - 30 
od 501,00 kn do 1000,00 - 15 
od 1001,00 kn do 1500,00 - 5 

 
* ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po sustavu ocjenjivanja Republike  
   Hrvatske 
** ukoliko kandidati nakon obrade natječajnih prijava imaju jednak broj bodova, prednost će imati  
    kandidati s više bodova dobivenih po kriteriju socijalno-materijalnog stanja  
*** ukoliko kandidati nakon primjene kriterija socijalno-materijalnog stanja i dalje imaju jednak broj  
     bodova, prednost će imati kandidati koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja,  
     odnosno za posljednji razred srednje škole 
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4. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju: 
 

 
* Molimo kandidate da sve dostavljene stranice dokumenata u prijavi, uključujući prijavni  
   obrazac, numeriraju rednim brojevima te da svoje prijave šalju isključivo na natječajem  
   propisanim obrascima koje će vlastoručno potpisati.  

 
1. popunjeni i potpisani obrazac prijave na natječaj (dostupan na dolje navedenim mrežnim 

stranicama) – izvornik 
 

2. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu – preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz 
njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu: školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, 
indeks, prijavni list za upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, vojna 
knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave činjenice rođenja djeteta, 
rodni list, vjenčani list, izvadak iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o 
pripadnosti hrvatskom narodu. 
Napomene: domovnica, putovnica i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti 
hrvatskom narodu; kandidat kojemu je dodijeljena stipendija ovog Ureda za prethodne 
akademske godine. ne mora ponovo dostavljati dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, ali 
podatak o tome treba navesti u prijavnom obrascu. 
  

3. rodni list kandidata – preslika 
 
4. potvrda javnog visokog učilišta da se student/ica prvi put redovito upisao/la u tekuću 

akademsku godinu 2016./17., s navođenjem podatka koju godinu studija upisuje u ak. god. 
2016./17. (izvornik) 

 
5. potvrda završene srednjoškolske ustanove/javnog visokog učilišta aritmetičkom 

prosjeku ocjena prema sljedećim kategorijama: 
 
a) studenti  1. godine preddiplomskog studija dostavljaju presliku svjedodžbe - dokumenta 

završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena  
b) studenti 2. i viših godina preddiplomskog studija dostavljaju prijepis i prosjek ocjena svih 

položenih ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog, odnosno stručnog studija 
(izvornik) 

c) studenti 1. godine diplomskog/specijalističkog stručnog studija dostavljaju prijepis i 
prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog, odnosno 
stručnog studija (izvornik) 

d) studenti 2. i viših godina diplomskog/specijalističkog diplomskog stručnog studija 
dostavljaju  prijepis i prosjek  ocjena svih položenih ispita tijekom diplomskog 
sveučilišnog, odnosno specijalističkog stručnog studija (izvornik) 

e) studenti 2. i viših godina studija na sveučilištima koja nisu provela Bolonjski proces 
dostavljaju  prijepis i prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija (izvornik) 
 

6. potvrda o prebivalištu u inozemstvu izdana od strane nadležnog tijela – izvornik (ne 
stariji od 6 mjeseci do dana objave Natječaja) 
 

7. potvrda o boravištu u Republici Hrvatskoj  izdana od strane nadležnog tijela – izvornik 
(ne stariji od 6 mjeseci do dana objave Natječaja) – dostavljaju samo studenti koji studiraju u 
Republici Hrvatskoj 
 

8. važeća identifikacijska isprava izdana izvan RH (osobna iskaznica ili putna isprava) – 
preslika stranice sa slikom i stranice s adresom prebivališta 
 

9. popunjeni i potpisani obrazac izjave da se student ne financira iz sredstava Državnog 
proračuna Republike Hrvatske u istu svrhu i da nije korisnik neke druge stipendije u 
inozemstvu (dostupan na dolje navedenim mrežnim  stranicama) – izvornik 
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5. Dokumentacija koja se prilaže uz obveznu radi dobivanja dodatnih bodova: 

 
 

1. rješenje ovlaštenog tijela o stupnju kandidatova invaliditeta - 80 % ili više (preslika) 
 

2. smrtni list za oba roditelja (preslika) 
 

3. dokumentacija kojom dokazuje da je kandidat iz jednoroditeljske obitelji ili da živi sa 
samohranim roditeljem (preslika) 
 

4. rješenje ovlaštenog tijela o stupnju invaliditeta roditelja - 80 % ili više (preslika) 
 

5.    izjava o članovima zajedničkog kućanstva (izvornik) 
 
6.    potvrda nadležnog tijela o primanjima (mjesečna) članova kućanstva (preslika) 

 

 

 
6. Rok za podnošenje prijava započinje danom objave Natječaja na mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 
www.hrvatiizvanrh.hr i traje zaključno do 23. siječnja 2017. godine. 
 
 
7. Neće se razmatrati prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave podnesene izvan 
utvrđenog roka, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom ili faksom. Dopuna 
dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće 
se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. 
 
 
8. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Središnji državni ured 
za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10000 Zagreb. Na 
omotnici prijave potrebno je naznačiti: „Natječaj za stipendiju za studij u Republici Hrvatskoj“ 
ili  „Natječaj za stipendiju za studij u Bosni i Hercegovini“. 
 
 
9.  Za dodatne informacije možete poslati upit na adresu e-pošte: stipendije@hrvatiizvanrh.hr. 
 
 
10. Nakon provedenog natječaja i na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, državni 
tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske donosi Odluku o dodjeli 
stipendija. Sukladno Odluci o dodjeli stipendija, s korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o 
stipendiranju u kojem se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije. 
 
 
11. Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda, s 
ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena na gore navedenim mrežnim 
stranicama Središnjeg državnog ureda te će uz ime i prezime studenta/ice sadržavati ime 
jednog roditelja , datum rođenja i ukupan broj ostvarenih bodova. 
 
 
Zagreb, 22. prosinca 2016. 
 
KLASA: 016-04/16-04/1778 
URBROJ: 537-02-03-16-01 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/
mailto:stipendije@hrvatiizvanrh.hr

