Na temelju članaka 33. i 60. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), članka 45. Zakona o sustavu
državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/13), a u vezi s odredbom članka 15.
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 52/12), donosim

PRAVILNIK
o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda
izvan Republike Hrvatske
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu stipendija, zaključivanje ugovora
te ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija za vrijeme redovnog
studiranja na visokim učilištima.
Članak 2.
Korisnici stipendije u smislu ovoga Pravilnika su pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike
Hrvatske, koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj kao redovno upisani
studenti.
Korisnici stipendije nisu studenti koji su upisani na privatna visoka učilišta.
Članak 3.
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Državni ured) dodjeljuje
sredstva koja su namijenjena stipendiranju korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika, a
osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Povjerenstvo utvrđuje broj stipendija i njihov mjesečni iznos za svaku akademsku godinu
sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu.
Stipendija se dodjeljuje studentima za jednu akademsku godinu, odnosno za razdoblje od 10
mjeseci u akademskoj godini i to isključivo za vrijeme redovnog studiranja.
Članak 4.
Državni ured dodjeljuje stipendije na temelju provedenog natječaja za dodjelu stipendija.
Natječaj provodi i rezultate utvrđuje Povjerenstvo.
Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Državnog ureda: www.hrvatiizvanrh.hr.

Tekst natječaja sadrži:
vrstu i iznos stipendija
uvjeti za dodjelu stipendija
popis dokumentacije
mjesto i rok za podnošenje prijava
druge potrebne podatke.

-

UVJETI I POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 5.
Opće uvjete za podnošenje prijave na natječaj imaju studenti:
-

pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
redovni studenti
studenti prve godine - koji imaju uspjeh u zadnjem razredu završene srednje škole
najmanje 4,0
studenti druge i viših godina – koji imaju prosjek svih ocjena tijekom studija najmanje
3,0
ne ponavljaju upisanu akademsku godinu studija za koju se dodjeljuje stipendija (osim
u slučaju bolesti)
nisu apsolventi
ne studiraju na privatnim visokim učilištima
imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske
imaju prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj
ne primaju stipendiju iz nekog drugog izvora.

Posebni uvjeti za dodatno bodovanje:
- veći prosjek ocjena od zadanog prosjeka u općim uvjetima
- kandidat invalid 80% i više
- kandidat bez oba roditelja
- kandidat iz jednoroditeljske obitelji
- roditelj kandidata invalid 80% i više
- kandidat sa više braće i sestara
- primanja po članu kućanstva (mjesečna).
Članak 6.
Bodovanje :
- studenti prve godine: opći uspjeh u zadnjem razredu završene srednje škole
- studenti druge i viših godina: prosječna ocjena svih položenih ispita
opći uspjeh/prosjek ocjena
Bodovi
1. studenti prve godine studija
ocjena
4,00 - 4,09

20

4,10 - 4,49
4,50 - 5,00

30
40

2. studenti druge i viših godina studija
ocjena
3,00 – 3,09
3,10 – 3,49
3,50 – 3,99
4,00 – 4,29
4,30 – 4,49
4,50 – 4,79
4,80 – 5,00
- kandidati invalidi 80% i više
(dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju
invaliditeta)
- bez oba roditelja
(dokazuje se dostavom preslika smrtnih listova oba
roditelja)
- kandidat iz jednoroditeljske obitelji
(dokazuje relevantim dokumentima)
- roditelj invalid 80% i više
(dokazuje se dostavom preslike rješenja o stupnju
invaliditeta)
- za svakog brata/sestru
(izjava o članovima zajedničkog kućanstva)
-primanja po članu kućanstva (mjesečna)
(potvrda nadležnog tijela o primanjima članova kućanstva)
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1
nema primanja - 20
do 500,00 kn po članu - 15
od 501,00 kn do 1000,00 - 10
od 1001,00 kn do 1500,00 - 5

Ako dva ili više studenata ostvari isti broj bodova na temelju članka 6. ovog Pravilnika
prednost pri dodjeli stipendije imat će student koji je ostvario veći broj bodova temeljem
općeg uspjeha ili prosjeka ocjena.
Članak 7.
Dokumentacija:
A) Obvezna dokumentacija
1. Popunjeni Prijavni obrazac (sve rubrike obvezno popuniti) - dostupan na dolje
navedenim internetskim stranicama (izvornik)
2. Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - jedna od isprava iz koje je vidljivo osobno
nacionalno izjašnjavanje studenta u pravnom prometu: Izvod iz matične knjige
rođenih (rodni list), 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, vjenčani list i sl.,
(ukoliko sadrže podatak o hrvatskoj nacionalnosti), zatim izvadak iz popisa birača iz

kojeg je vidljiva hrvatska nacionalnost ili izjava studenta o hrvatskoj nacionalnoj
pripadnosti ovjerena kod javnog bilježnika (preslika)
3. Valjana osobna iskaznica izdana izvan Republike Hrvatske - preslika
4. Potvrda o prebivalištu izvan Republike Hrvatske izdana od nadležnog tijela ne starija
od tri mjeseca do datuma objave natječaja
5. Potvrda o boravištu u Republici Hrvatskoj ne starija od datuma objave natječaja
6. Svjedodžba zadnjeg završenog razreda srednje škole (preslika), dostavljaju samo
studenti prve godine
7. Potvrda visokog učilišta o upisu u akademsku godinu u statusu redovnog studenta za
koju se dodjeljuje stipendija s naznakom godine i semestra studija - na Prijavnom
obrascu
8. Potvrda visokog učilišta da student nije upisao kao ponavljač akademsku godinu
studija za koju se dodjeljuje stipendija - na Prijavnom obrascu
9. Potvrda visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija,
dostavljaju samo studenti viših godina - na Prijavnom obrascu
10. Izjava studenta da ne prima stipendije za školovanje iz drugog izvora - na Prijavnom
obrascu.
B) Dodatna dokumentacija
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 iz jednoroditeljske obitelji (smrt jednog
roditelja, razvod roditelja, nestanak ili napuštanje obitelji jednog roditelja,
izvanbračno rođenje, ako je jednom roditelju oduzeto pravo na roditeljsku skrb ili
poslovna sposobnost, roditelj koji je na izdržavanju zatvorske kazne)
4. rješenje ovlaštenog tijela o stupnju invaliditeta roditelja - 80 % ili više (preslika)
5. izjava o članovima zajedničkog kućanstva
6. potvrda nadležnog tijela o primanjima (mjesečna) članova kućanstva (preslika).
Ukoliko uz prijavu na natječaj nije priložena dodatna dokumentacija, bodovanje će se izvršiti
na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
Nepotpune prijave kao i one dostavljene izvan prijavnog roka, neće se razmatrati.
Zaprimljena dokumentacija ne vraća se kandidatu.
Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom na adresu Državnog ureda.
Članak 8.
Postupak dodjele stipendija provodi Povjerenstvo koje imenuje čelnik/ca Državnog ureda.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana i odlučuje natpolovičnom većinom svih
članova.
Odluke su valjane ukoliko sjednici prisustvuje nadpolovična većina članova Povjerenstva.

Stručne, administrativne poslove, prijedlog bodovne liste kao i prijedlog odluke o dodjeli
stipendija Povjerenstvu izrađuje Služba za provedbu natječaja i praćenje projekata Državnog
ureda.
Povjerenstvo na temelju uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika razmatra i potvrđuje bodovnu
listu kao i prijedlog odluke o dodjeli stipendija. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Konačan prijedlog odluke o dodjeli stipendija i bodovnu listu koja je njezin sastavni dio
Povjerenstvo dostavlja čelniku/ci Državnog ureda.
Čelnik/ca Državnog ureda, temeljem prijedloga iz prethodnog stavka, donosi odluku o dodjeli
stipendija temeljem koje će se zaključiti ugovori o stipendiranju.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara čelniku/ci Državnog ureda.
Odluka o dodjeli stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Državnog ureda.
PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA
Članak 9.
Kandidati kojima nije dodijeljena stipendija imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli
stipendija. Pisani prigovor podnosi se Državnom uredu u roku od 8 dana od dana objave
Odluke na internetskoj stranici Državnog ureda.
Prigovori dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.
Prigovore razmatra Povjerenstvo, a odluku o prigovorima donosi čelnik/ca Državnog ureda.
Članak 10.
Ugovorom o dodjeli stipendija utvrđuju se međusobna prava i obveze Državnog ureda i
korisnika stipendije.
Državni ured isplaćuje odobreni novčani iznos stipendije na žiro-račun korisnika stipendije.
Članak 11.
Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju i ima obvezu vraćanja cjelokupnog iznosa
primljene stipendije ako:
-

se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih
podataka
svojevoljno prekine redovno školovanje ili promijeni studij o čemu je dužan odmah
obavijestiti Državni ured, a najkasnije u roku od 15 dana
sklopi ugovor o stipendiranju s nekim drugim subjektom
ako u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika i
studenata u Republici Hrvatskoj - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske od
23. svibnja 2012., (KLASA: 016-04/12-04/01, URBROJ: 537-12-01).
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