
 
 
 
 
 

                     REPUBLIKA HRVATSKA                                                      
         BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 

 
 
 
KLASA: 604-02/13-01/2 
URBROJ: 2103/1-13-01-2 
Bjelovar,  14. veljače 2013. 
 
 
                    Na temelju članka 5. i članka 24. Odluke o stipendiranju studenata na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski  glasnik” broj  11/10.), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu 
i šport Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje 
 
                                                                       NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije 
 za akademsku godinu 2012./2013. 

 
   
 

1. Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti, državljani 
Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji 
zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

a) da su studenti prve godine studija čija je prosječna ocjena svakog završenog 
razreda  srednje škole i mature najmanje 4,5 

b) da su studenti, druge, treće, četvrte i pete godine čija je prosječna ocjena 
završenih prethodnih godina studija najmanje 3,5. 

 
2. Kandidati su dužni dostaviti prijavu (zamolbu) za dodjelu stipendije i slijedeće dokumente:  

a) potvrdu o upisu u akademsku godinu 2012./2013. na jedno od visokih učilišta, 
b) prosjek dosadašnjih ocjena na fakultetu, visokoj ili višoj školi koju pohađaju ili 

sve četiri razredne svjedodžbe i završnu svjedodžbu srednjoškolskog 
obrazovanja, 

c) domovnicu, 
d) potvrdu o prebivalištu (izdaje MUP), 
e) potvrdu o primanjima svih članova kućanstva (zaposlenih i umirovljenika) za 

prethodna tri mjeseca tekuće godine, 
f) potvrdu o visini dohotka  roditelja za prethodnu godinu ( iz Porezne uprave), 
g) izjavu o broju članova kućanstva (obrazac kupiti u knjižari) 

 
 
 
 
 

 

 

 



Pomoćni kriteriji za dodjelu stipendije: 
1. potvrde i diplome sa natjecanja (međunarodnih, državnih i županijskih). Ako učenik ili student 

ima više takvih diploma  vrednuje se samo rezultat najvišeg ranga. 
2. Dokaz da je student na razredbenom ispitu za upis na fakultet rangiran među prvih 25% 

kandidata, od ukupnog broja redovno upisanih studenata zu potporu ministarstva. 
3. Potvrda o  smrti ili invalidnosti roditelja sudionika Domovinskog rata. 
4. Dokaz da je dijete samohranog roditelja. 
5. Dokaz da je dijete bez oba roditelja. 
6. Dokaz da je u obitelji još jedan ili više studenata  

 
Stipendija se dodjeljuje samo onim studentima koji ne primaju  kredit ili stipendiju po nekoj drugoj 
osnovi.  
Stipendija se isplaćuje svih 12 mjeseci u godini. 
Visina stipendije je 1.000,00 kuna mjesečno. 
 

Dodijeljena stipendija bespovratna je pod uvjetom da student nakon završetka studija radi na 
području Bjelovarsko-bilogorske županije dvostruko duže nego je primao stipendiju. 
Natječaj traje do zaključno 1. ožujka  2013. godine. 
Prijave (zamolbe) s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu: 
 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
Dr. Ante Starčevića 8 
43000 Bjelovar 

Rezultati natječaja bit će izvješeni na oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije i na 
internet stranici Bjelovarsko-bilogorske županije u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.  
 
Kontakt telefon 043/221-931 
Fax: 043/241-325 
 
                                                                                                                           PROČELNICA 
                                                                                                               Andrea Prugovečki Klepac, prof. 


