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 („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12) i Pravilnika o stipendiranju
studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/01;
URBROJ: 537-02-03-14-01) od 16.01.2014. godine Državni ured za Hrvate izvan Republike
Hrvatske raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovnim studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan
Republike Hrvatske za akademsku godinu 2013/14.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije redovnim studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji studiraju u Republici Hrvatskoj
za akademsku godinu 2013/14.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.
1. Opće uvjete prijave na natječaj imaju studenti:
-

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

2. Posebni uvjeti za dodatno bodovanje (boduju se jedino ukoliko kandidat dostavi
dokumentaciju)
a) - opći uspjeh u zadnjem razredu završene srednje škole (studenti prve godine), veći
od 4,0
-prosjek svih ocjena tijekom studiranja veći od 3,0 (studenti viših godina)
b) socijalno-materijalno stanje
- 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)

3. Dokumentacija
A) Obvezna dokumentacija po općim uvjetima
1. Popunjeni, potpisani i potvrđeni Prijavni obrazac (sve rubrike obvezno popuniti) izvornik dostupan na internetskoj stranici Državnog ureda
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 (preslike)
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 - točka 2.2 na
Prijavnom obrascu
8. Potvrda visokog učilišta da student nije upisao kao ponavljač akademsku godinu
studija za koju se dodjeljuje stipendija - točka 2.3 na Prijavnom obrascu (ukoliko zbog
bolesti ponavlja godinu – dostaviti valjanu medicinsku dokumentaciju)
9. Potvrda visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija,
dostavljaju samo studenti viših godina - točka 2.4 na Prijavnom obrascu
10. Izjava studenta da ne prima stipendije za školovanje od nekog drugog subjekta - točka
1.11 na Prijavnom obrascu.
B) Dokumentacija za dodatno bodovanje
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 (izvornik dostupan na internetskoj stranici
Državnog ureda)
6. potvrda nadležnog tijela o primanjima (mjesečna) po članu zajedničkog kućanstva za
sve članove kućanstva, odnosno potvrdu nadležnog tijela za mirovinsko osiguranje o
visini isplaćene mirovine ili presliku odreska od mirovine ako je netko od članova
zajedničkog kućanstva u mirovini.
Napomena: Ukoliko uz zahtjev nije priložena dodatna (neobvezna) dokumentacija,
bodovanje će se izvršiti na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
4. Postupak prijave na natječaj
Prijave na natječaj podnose se počevši od 23. siječnja 2014. do 7. veljače 2014. godine
(uključujući i 7. veljače 2014. godine). Kao datum podnošenja prijave uzet će se datum
poštanskog žiga na kuverti.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom
roku, neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike
Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
5. Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, predstojnica
Državnog ureda donosi Odluku o dodjeli stipendija. Sukladno Odluci o dodjeli stipendija, s
korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije u kojem se uređuju prava i
obveze davatelja i primatelja stipendije.
6. Rok za podnošenje pisanog prigovora je 8 dana od dana objave odluke o dodjeli
stipendija na internetskoj stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr
Za dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona: +385 1 6444 692, 6444 681
radnim danom od 10.00 do 15.00 sati te na e-mail adresu:
stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Zagreb, 23. siječnja 2014.
KLASA: 016-04/14-04/01
URBROJ: 537-02-03-14-01

