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   REPUBLIKA HRVATSKA 

     DRŽAVNI URED ZA HRVATE  
  IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članaka 33. i 60. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike 

Hrvatske (NN 124/11 i 16/12) i članka 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u Republici 

Hrvatskoj - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Klasa: 016-04/12-04/01, Urbroj: 

537-12-01) Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje   

 

NATJEČAJ  

                              za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2012/13. 

 

1. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će studentima sveučilišnog ili stručnog studija 

dodijeliti  stipendije za akademsku godinu 2012/13.  

     Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno. 

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sljedeći pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike 

Hrvatske: 

 koji su rođeni u inozemstvu i/ili su neprekidno živjeli u inozemstvu najmanje deset (10) 
godina  

 koji imaju boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju do najviše pet (5) godina  

 koji upisuju ili nastavljaju:  
a) redovni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj 
b) redovni stručni ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj  
(u nastavku teksta: sveučilišni ili stručni studij)  

 koji upisuju godinu sveučilišnog ili stručnog studija bez ponavljanja (osim u slučaju mirovanja 
studentskih prava sukladno članku 88. stavak 1. točka 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
 

3. Pravo prijave na natječaj nemaju: 

 studenti koji ne polažu redovno ispite i ne ispunjavaju druge obveze tijekom studija 

 studenti stariji od 25 godina 

 studenti završne godine studija koji nisu završili studijski program sukladno propisanom 

trajanju (apsolventi)  

 studenti koji su upisali godinu kao razliku između dva studija 

 studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2012/13. 

 studenti koji već primaju stipendiju iz nekog drugog izvora  

 studenti privatnih visokih učilišta. 
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4. Kriterije za ustanovljavanje popisa kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo 

temeljem bodovne liste.  

    U tom pogledu uzet će se u obzir:  

 opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja 

 socijalno-materijalno stanje 

 sudjelovanje na natjecanjima iz predmetnih studija u prethodnoj godini školovanja 

 objavljeni radovi 

 osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja. 
 

5. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 
STUDENTI: 

 popunjeni obrazac prijave na natječaj (dostupan na dolje navedenim internetskim stranicama) 

 molba i životopis 

 dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu 

 rodni list kandidata 

 potvrda o upisu na visoko učilište  

 prijepis ocjena za prethodnu godinu studija s izračunom prosjeka ocjena 

 potvrda o prebivalištu 

 preslika važeće identifikacijske isprave 

 izjava da se ne financira iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u istu svrhu i da 
nije korisnik neke druge stipendije u inozemstvu 

 

 

6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave. 

7. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku,     

neće se razmatrati. 

8. Nakon provedenog natječaja i na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, a sukladno     
Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata u Republici Hrvatskoj - pripadnika hrvatskog 
naroda izvan Republike Hrvatske ,  predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske donosi Odluku o dodjeli  stipendija. S korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o 
stipendiranju u kojem se uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije. 

9. Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objave rezultata na internetskim stranicama      

Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: www.hrvatiizvanrh.hr 

10. Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom s naznakom „Natječaj za stipendiju“ na       

adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10 000     

Zagreb. 

11. Za dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona: +385 1 6444 680; 6444 692; 6444  

       681 radnim danom od 9.00 do 16.00 sati te na e-mail adresu:  stipendije@hrvatiizvanrh.hr 
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