
 
 
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-.MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
 
KLASA: 604-02/17-01/16 
URBROJ: 2176/01-07-17-1 
 
Sisak,  29. studenoga 2017. 
 
 
 
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“ broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), temeljem članka 5. Pravilnika o 
stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Sisačko-moslavačke županije 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 25/15.), i Odluke o raspisivanju 
Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije 
za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-02/17-01/10, URBROJ: 2176/01-02-17-1 od 
8. rujna 2017. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačko-
moslavačke županije raspisuje   
 

N A T J E Č A J 
za dodjelu stipendija studentima/icama s područja 

Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2017./2018. 
 

I.  
Programom javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije utvrđena je dodjela 25 
stipendija za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima/icama s prebivalištem na 
području Sisačko-moslavačke županije. Visina stipendije iznosi 700,00 kuna. 

 
Pravo prijave na Natječaj imaju redoviti studenti/ice preddiplomske i diplomske razine 
stručnih i sveučilišnih studija s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije 
 

 koji nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja, 
 koji su stekli najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, odnosno, 
 koji imaju prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju 3,50 (za 

studente prve godine preddiplomske razine studija). 
 

II. 
  
Postupak i pravo prijave na Natječaj 

Prijavitelj se na Natječaj prijavljuje on-line, putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na 
internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr) 

 

 

 



 

Nakon prosljeđivanja Prijavnice u elektroničkom obliku na zaslonu računala će se pojaviti 
obrazac u PDF formatu koji sadrži kontrolni broj (redni broj on-line prijave). Prijavitelj je 
dužan ispisati PDF obrazac koji sadrži kontrolni broj, vlastoručno ga potpisati i poslati 
poštom sa potrebnom dokumentacijom u natječajnom roku (12 dana) na sljedeću adresu: 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 

"Prijava za studentsku stipendiju" 
S. i A. Radića 36 

44000 SISAK 
(s naznakom: NE OTVARAJ) 

 
 
Potrebna dokumentacija: 

 
- Uvjerenje o prebivalištu 
- Uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2017./2018. 
- Fotokopiju osobne iskaznice  
- prijepis ocjena s fakulteta s brojem ECTS-a 
- Fotokopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole, za studente koji su upisali 

prvu godinu preddiplomskog studija  
- Potvrde o visini dohodaka i primitaka (izdaje Porezna uprava) svih punoljetnih 
članova kućanstva za prethodna tri mjeseca iz čijih su opisa vidljivi iznosi plaća, 
mirovina, alimentacija, dječjih doplataka, stalnih socijalnih pomoći itd. 

- Uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove 
domaćinstva 

 
Studenti koji ostvaruju dodatne bodove dužni su dostaviti dokumentaciju kojom će dokazati: 

- osvojena prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima 
- da su bez jednog ili oba roditelja (smrtni list) 
- da su braća i/ili sestre predškolske dobi, u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na 

fakultetu (potvrde o redovitom statusu) 
 

 
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista bit će objavljene na oglasnoj ploči Županije i 
na službenoj internetskoj stranici Županije (www.smz.hr). 
 
Prijavnice na ovaj Natječaj potrebno je proslijediti on-line i dostaviti poštom u roku od 12 
dana od dana objave ovog Natječaja. 
 
Natječaj je otvoren od 29. studenoga 2017. do 11. prosinca 2017. godine 
    
                 

    ŽUPAN   
 
 
            Ivo Žinić, dipl.ing.arh. v.r.    

 


