
 
 

 
 

Na temelju prethodno objavljenog Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stipendista Bilog srca, 

Humanitarni klub navijača Hajduka ,,Bilo srce'' raspisuje: 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA KROZ PROJEKT ˝STIPENDIST BILOG SRCA˝ 

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

Članak 1. 

BROJ, VRSTA I VISINA STIPENDIJA 

Ovaj javni natječaj odnosi se na dodjelu financijskih sredstava u akademskoj godini 2021./2022. u sljedećem 

formatu; 

1. Broj Stipendija 

Natječaj se odnosi na 5 (pet) Stipendija 

2. Vrsta Stipendija 

Natječaj se odnosi na sljedeće vrste studija: 

- preddiplomske sveučilišne studije, 

- integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, 

- diplomske sveučilišne studije, 

- stručne studije, 

- specijalističke diplomske stručne studije. 

3. Visina Stipendija 

Natječaj se odnosi na pet Stipendija za navedene vrste studija u visini od 8.000,00 (osam tisuća) HRK koje će se 

isplaćivati na žiro račun stipendista deset mjeseci u jednakim mjesečnim obrocima od 800,00 (osam stotina) HRK.  

 

Članak 2. 

IZVOD IZ PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA STIPENDISTA BILOG SRCA 

 

1. Kriteriji za dodjelu stipendija 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti državljani Republike Hrvatske koji se školuju 

u Republici Hrvatskoj na sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim 

studijima, te stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a 

koji ispunjavaju sljedeće obvezne kriterije: 

- da su redoviti studenti viših godina studija (ne prve godine), 



 
 

 
 

- da im prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznosi najmanje 4,00 i imaju najmanje 55 ECTS bodova 

za svaku godinu studija,  

- da nisu korisnici druge stipendije ili potpore iz drugih izvora, 

 - da nemaju status apsolventa, 

- da su redovito upisivali više godine studija bez ponavljanja, osim zbog više sile (bolest, trudnoća, 

nesretni slučaj, obiteljske neprilike i slično). 

 

Opcijski su kriteriji: 

- da se radi o članu HNK Hajduk iz Splita, 

- da je nagrađen za izvrsnost, 

-  da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u 

domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, djeci smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja 

Domovinskog rata. 

 

Pod nagradom za izvrsnost se podrazumijeva nagrada dekana, rektora ili druga nagrada odnosno priznanje za 

znanstveni ili stručni doprinos. 

Najmanje 10 kandidata bit će pozvano putem elektroničke pošte na informativni razgovor od strane Povjerenstva 

za dodjelu stipendija. 

Pristupnik koji se ne odazove razgovoru bit će isključen iz daljnjeg postupka natječaja. 

Stipendija se dodjeljuje u sukladno kriterijima propisanim ovim Pravilnikom. 

 

Članak 3. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je 15 dana od dana objave istog. 

Kandidati su dužni prijave sa svom propisanom dokumentacijom dostaviti na adresu iz članka 4. ovog natječaja 

zaključno do 29. listopada 2021. godine. 

 

Članak 4. 

NAZIV I ADRESA KOME SE PODNOSE PRIJAVE NA NATJEČAJ 

Naziv i adresa tijela kojem se podnose prijave na natječaj je Humanitarni Klub navijača Hajduka ˝Bilo srce˝, VIII 

Mediteranskih igara 2, 21000 Split. 

 



 
 

 
 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE  

Članak 5. 

Ispisana i vlastoručno potpisana prijavnica s traženom dokumentacijom iz članka 6. može se predati osobno 

radnim danom, od 9,00 do 16,00 sati u Odjelu za članstvo Hajduka, na adresi VIII Mediteranskih igara 2, 21000 

Split ili se dostavlja putem pošte na adresu: Humanitarni Klub navijača Hajduka ˝Bilo srce˝, VIII Mediteranskih 

igara 2, 21000 Split, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija Bilog srca” i ,,Ne otvarati''. 

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskog žiga na poslanoj prijavi putem pošte odnosno 

datum na potvrdi o primitku predane prijave u Odjelu za članstvo Hajduka. 

 

Članak 6. 

POPIS DOKUMENATA KOJE JE KANDIDAT DUŽAN PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ 

Obvezni dokumenti: 

a. Obrazac prijave 

b. Potvrda o upisu s prosjekom ocjena 

c. Domovnica 

d. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka 

e. Izjava da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili da će se odreći druge stipendije 

f. Preslik osobne iskaznice 

 

Opcijski dokumenti: 

a. Dokaz o članstvu u HNK Hajduk 

b. Dokaz o nagradi za izvrsnost 

c. Dokaz da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima 

socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji 

d. Dokaz da se radi o djetetu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja Domovinskog rata 

e. Potvrda o mirovanju obveza. 

Opcijske dokumente ne treba priložiti pri prijavi već će se isti dostaviti po potrebi na zahtjev Povjerenstva za 

provedbu natječaja. 

Obrasci prijave na natječaj,  izjave  studenta  da  ne  prima  drugu  stipendiju ili da će se odreći druge stipendije i 

izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka nalaze se na hajduk.hr/klub/bilosrce. 

 

 



 
 

 
 

Članak 7. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Upravni odbor Udruge u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave 

na natječaj. 

Ovaj natječaj, Pravilnik i sve obavijesti o projektu Stipendist Bilog srca objavljuju se na hajduk.hr/klub/bilosrce. 

 

za Upravni odbor HKNH „Bilo srce“ 

predsjednik Upravnog odbora, Ivan Baranović, 

U Splitu, 14. listopada 2021. 

 


