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Temeljem čl. 38. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine” br. 190/03 i 
199/03) i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu, a u skladu s 
Odlukom o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskog 
i diplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera Fakulteta prometnih znanosti 
Zagreb, ministar mora, prometa i infrastrukture raspisuje: 
 

NATJEČAJ ZA DODJELJIVANJE STIPENDIJA REDOVITIM 
STUDENTIMA PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG 

STUDIJA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI, VODNOG SMJERA U 
AKADEMSKOJ 2011/2012 GODINU 

 
Za akademsku godinu 2011/2012. dodjeljuju se 3 (tri) stipendije u iznosu od 1200,00  
kuna (tisućudvjestokuna) mjesečno za svakog studenta tijekom trajanja navedene 
akademske godine.  
Stipendije se dodjeljuju prema listama prvenstva u kojima će se vrednovati 
prvenstveno prosjek ocjena a u slučaju jednakih rezultata i ostali parametri npr. 
sudjelovanje na natjecanjima, izrada stručnih članaka i sl. iz područja unutarnje 
plovidbe.  
 
Pravo na stipendiju tijekom studija može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim 
uvjetima: 

1. da je student preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija Sveučilišta u 
Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti, vodnog smjera upisan u akademsku godinu 
2011/2012. kao redoviti student. 

2. da svladava upisani studij bez ponavljanja godine osim u slučaju mirovanja 
studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 

3. da nema status apsolventa. 
4. ako je student prve godine studija, da je završio zadnji razred srednje škole s 

najmanjom prosječnom ocjenom 4,00. 
5. da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,50. 
6. da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi. 

 



 
 
Uz prijavu za dodjelu stipendija kandidat treba priložiti sljedeće dokumente: 
- preslik osobne iskaznice, 
- OIB,  
- naziv banke i broj žiro računa korisnika stipendije. 
- potvrdu o upisu akademske godine (točka 1. uvjeta), 
- preslik indeksa ovjeren kod javnog bilježnika (ili izvornik na uvid) (točka 2. i 3. 
   uvjeta) 
- preslik Svjedodžbe zadnjeg razreda srednje škole (točka 4. uvjeta) 
- ovjeren prijepis ocjena (točka 5. uvjeta) 
- Izjava ovjerena kod javnog bilježnika (točka 6. uvjeta) 
 
Rok za prijavu na natječaj je osam dana nakon objave na web stranicama 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: www.mmpi.hr
 
Prijave na natječaj dostavljaju se poštom s naznakom „Natječaj za stipendiju” na 
adresu: 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe, 10 000 
Zagreb, Prisavlje 14. 
           
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje. 
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