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Na temelju članka 8. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu 

(Narodne novine, broj 111/07), članka 9. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i 

studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine i članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za 

dodjelu studentskih stipendija od 10. lipnja 2016. godine, Upravni odbor Zaklade na svojoj 14. 

sjednici održanoj elektroničkim putem dana 10. lipnja 2016. godine, sukladno članku 6. Poslovnika o 

radu Upravnog odbora, donosi 

 

 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTSKIH 

STIPENDIJA I RASPODJELI PO POJEDINIM KATEGORIJAMA 

 

 

I. 

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (u daljnjem tekstu: 

Zaklada) dodjeljuje 432 studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., sukladno 

Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 10. lipnja 2016. godine 

(u daljnjem tekstu: Pravilnik) i ovoj Odluci.  

 

 

II. 

U svakoj pojedinoj kategoriji studenata iz članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za 

dodjelu studentskih stipendija, Zaklada dodjeljuje sljedeći broj stipendija: 

 

1. Redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih 

studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – koji su navedeni na listi deficitarnih 

struka i zanimanja – 317 stipendija; 

 

2. Redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih 

studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – osobe s invaliditetom – 60 stipendija; 

 

3. Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih 

studija, preddiplomskih stručnih studija, specijalističkih diplomskih stručnih studija i 

poslijediplomskih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – pripadnici 

romske nacionalne manjine – 25 stipendije; 

 

4. Redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih 

studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – aktivni kategorizirani sportaši – 10 

stipendija; 
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5. Redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih 

studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – koji su do punoljetnosti bili smješteni 

u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 10 stipendija; 

 

6. Redoviti studenti prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija i  integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na umjetničkim akademijama u 

Republici Hrvatskoj – nadareni mladi umjetnici – 10 stipendija. 

 

III. 

Predviđeni broj stipendija u 1. kategoriji studenata iz točke 2. ove odluke raspodjeljuje se na 

sljedeći način: 

1. ELEKTROTEHNIKA – 45 stipendija 
2. RAČUNARSTVO – 45 stipendija 

3. STROJARSTVO – 40 stipendija 
4. MATEMATIKA – 35 stipendija 
5. FIZIKA - 35 stipendija 
6. FARMACIJA - 32 stipendija 
7. DOKTOR MEDICINE - 35 stipendija 
8. LOGOPEDIJA - 15 stipendija 
9. REHABILITACIJA - 15 stipendija 
10. ANGLISTIKA - 10 stipendija 
11. GERMANISTIKA - 10 stipendija 

 

 

IV. 

Zaklada će stipendije iz točke I. ove Odluke dodjeljivati u iznosu od 10.000 kuna za svakog 

studenta koji ostvari pravo na dodjelu stipendije Zaklade.  

 

Novčani iznos iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se jednokratno u iznosu od 10.000 kuna. 

 

V. 

Za dodjelu studentskih stipendija Zaklade mogu se natjecati studenti koji su upisali 

akademsku godinu 2015./2016. i koji ispunjavaju uvjete za stipendiranje propisane 

Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu stipendija Zaklade. 
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VI. 

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Zaklada će objaviti u trajanju od 15 dana 

najkasnije do dana 14. lipnja 2016. godine, na web stranici Zaklade www.nzzpuss.hr i na web 

stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta www.mzos.hr.  

 

VII. 

Prijave na javni natječaj studenti podnose elektronički, putem elektroničkog obrasca za 

prijavu na natječaj za studentske stipendije Zaklade, koji je dostupan na internetskoj adresi 

Zaklade, www.nzzpuss.hr., zaključno sa zadnjim danom trajanja natječaja. 

 

Studenti su obvezni svu dokumentaciju propisanu javnim natječajem u izvorniku u svrhu 

dokazivanja podataka navedenih u elektroničkoj prijavi, uputiti Zakladi poštanskom 

pošiljkom na adresu: Ilica 24/1, 10000 Zagreb, zaključno sa zadnjim danom trajanja natječaja. 

VIII. 

Odluku o dodjeli studentskih stipendija zajedno s rang listama Zaklada će objaviti na web 

stranici Zaklade www.nzzpuss.hr i na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

www.mzos.hr. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

      PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 

 

 

Lidija Gašparović 

 

 

U Zagrebu, dana 10. lipnja 2016. godine 
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