
  

 

                           Bosna i Hercegovina 

       FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

            HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 

  Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa 

                                                   LIVNO 

 

Broj: 06-01-02-2931/21.  

Livno, 1. prosinca 2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima s područja 

Hercegbosanske županije broj: 06-01-02-2927/21. od 26. studenoga 2021. godine (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik), te Odluke o visini mjesečne stipendije i broju korisnika stipendija za akademsku 

2021./2022. godinu, broj: 06-01-02-2931/21. od 30. studenoga 2021. godine Ministarstvo znanosti, 

prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 
za dodjelu stipendija studentima s područja Hercegbosanske županije  

za akademsku 2021./2022. godinu  

 

I. 

 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Hercegbosanske županije 

za akademsku 2021./2022. godinu. 

 

II. 

 

Studentima u akademskoj 2021./2022. godini dodijelit će se ukupno dvadesetpet (25) 

stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM u deset (10) jednakih mjesečnih rata za slijedeće 

kategorije: 

- Uspješni studenti, 

- Studenti slabijeg imovnog stanja. 

 

 

III. 

 

Pravo na sudjelovanje na Natječaju i dodjelu stipendije imaju studenti s područja 

Hercegbosanske županije pod sljedećim posebnim uvjetima: 

- Za kategoriju uspješni studenti: 

1. studenti prve godine studija koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja 

ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,70; 

2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su tijekom cjelokupnog 

fakultetskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 (8,00). 
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- Za kategoriju studenti slabijeg imovnog stanja: 

1. uvjet prihoda – student treba biti iz obitelji u kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 

150,00 KM; 

2. uvjet ocjene  - studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00 

(7,00) odnosno 4,00 tijekom srednjoškolskog obrazovanja.  

 

IV. 

 

Uz prijavu na natječaj za kategoriju uspješni studenti potrebno je priložiti sljedeće:   

-  potvrdu mjerodavnog tijela o mjestu prebivališta koji ne može biti stariji od tri (3) 

mjeseca,  

-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom upisu u tekuću godinu studija i 

potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom studiranju, 

-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tijekom studija, a student koji je 

upisao prvu (I.) godinu studija potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom srednjoškolskog obrazovanja,  

- dokaz da je primio dekanovu ili rektorovu nagradu (ukoliko je student primio dekanovu ili 

rektorovu nagradu), 

- ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili novčanu potporu po nekoj drugoj osnovi. 

  

V. 

 

 Uz prijavu na natječaj za kategoriju studenti slabijeg imovnog stanja potrebno je priložiti 

sljedeće: 

-  potvrdu mjerodavnog tijela o mjestu prebivališta koji ne može biti stariji od tri (3) 

mjeseca,  

-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom upisu u tekuću godinu studija i 

potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom studiranju, 

-  potvrdu javne visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tijekom studija, a student koji je 

upisao prvu (I.) godinu studija potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom srednjoškolskog obrazovanja,  

- potvrdu poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenih u zadnja tri mjeseca prije 

podnošenja prijave za natječaj za dodjelu stipendija,  

-  potvrdu o mirovini za članove obitelji isplaćena u zadnja tri mjeseca prije podnošenja 

prijave za natječaj za dodjelu stipendija ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik 

mirovine,  

-  potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji prema drugim osnovama, 

-  potvrdu Zavoda o zapošljavanju o prijavi radno sposobnih članova obitelji,  

-  potvrdu o zajedničkom kućanstvu, 

-  rješenje mjerodavnog tijela o utvrđenom oštećenju organizma (ukoliko kandidat ima 

oštećenje organizma), 

- izvod iz matične knjige umrlih na ime roditelja (ukoliko je kandidat dijete bez jednog ili 

oba roditelja), 

 



 3 

- potvrda nadležnog tijela da je roditelj imao status branitelja (ukoliko je kandidat dijete 

branitelja),  

- potvrdu javne visokoškolske ustanove o redovitom studiju za drugog člana obitelji (za 

obitelji sa dvoje i više studenata), 

- ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili novčanu potporu po nekoj drugoj osnovi. 

 

 

VI. 

 

Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli stipendija koju dostavlja svim studentima koji su 

sudjelovali na natječaju za dodjelu stipendija.  

Protiv Odluke o dodjeli stipendije može se uložiti prigovor u roku od osam dana od dana 

prijema Odluke o dodjeli stipendije. Odluka o prigovoru je konačna. 

 

 

VII. 

 

 Prava, obveze i odgovornosti davatelja stipendije i primatelja stipendije uređuju se 

ugovorom o dodjeli stipendije kojeg potpisuju Ministarstvo i stipendist. 

  

 

VIII. 

 

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Vlade 

Hercegbosanske županije i na službenoj WEB stranici Vlade Hercegbosanske županije.  

Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Hercegbosanske 

županije za akademsku 2021./2022. godinu može se preuzeti sa WEB stranice Vlade 

Hercegbosanske županije. 

Popunjen prijavni obrazac s naznakom za koju se kategoriju kandidat prijavljuje i 

potrebnom dokumentacijom slati na adresu:  

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Stjepana II. Kotromanića bb., Livno, 

s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Hercegbosanske 

županije za akademsku 2021./2022. godinu - ne otvarati“. 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. 

 

 

          M I N I S T R I C A    

             Gordana Nakić 

 

 

 

 

 

 


