Sukladno članku 6. Pravilnika Sindikata pomoraca Hrvatske o stipendiranju studenata od 13. i 14.
ožujka 2018. godine,
Povjerenstvo za stipendiranje studenata raspisuje dana 15. rujna 2021. godine sljedeći
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA I DOKUMENTACIJA KOJA SE
PRILAŽE PRIJAVI ZA NATJEČAJ

Opći uvjeti
1. status redovitog studenta prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija, smjerovi nautike,
brodostrojarstva i (brodske) elektrotehnike (dalje u tekstu: studenti) na pomorskim
sveučilištima koji izvode pomorske studije (pomorski fakulteti),
2. državljanstvo Republike Hrvatske,
3. članstvo u SPH,
4. socijalni status,
5. uspjeh ranijeg školovanja sukladno odredbama Pravilnika Sindikata pomoraca Hrvatske o
stipendiranju studenata (dalje u tekstu: Pravilnik).
Dokumenti koji se prilažu prijavi za natječaj
Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:
- presliku domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu (npr. važeća putovnica),
- presliku osobne iskaznice,
- OIB i adresu,
- presliku članske iskaznice SPH,
- potvrdu pomorskog fakulteta da je upisan kao redoviti student u akademskoj godini za koju
se traži stipendija,
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva u obliku potvrde
poslodavca za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili
potvrde o visini mirovine, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove
zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada,
- potpisanu izjavu studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoć za studij,
- naziv banke i IBAN žiro računa studenta - korisnika stipendije,
- potvrdu o uspjehu na državnoj maturi, i
- presliku svjedodžbi iz srednje škole.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija kandidati mogu priložiti i druge dokumente i potvrde
kojima dokazuju ispunjavanje drugih uvjeta važnih za donošenje odluke o izboru kandidata i dodjeli
stipendije, kao što su: rješenje o tome da su ili su bili korisnici domova za djecu bez odgovarajuće
roditeljske skrbi koja nemaju roditelje, roditelji su ih napustili ili je roditeljima oduzeto roditeljsko
pravo; druge potvrde kojima se dokazuje socijalni status; rad i aktivnosti u SPH i u Sekciji mladih
SPH; dokaz o aktivnostima kojima se promiču interesi pomoraca i pomorstva općenito; i drugi
dokumenti po potrebi.
Nepotpune prijave i zahtjeve neće se uzimati u obzir.
Kriteriji za dodjelu stipendija
Prilikom donošenja odluke o izboru kandidata i dodjeli stipendije, uz uvjet ispunjavanja općih i
posebnih uvjeta iz ovog Pravilnika, prednost će imati studenti koji su bili korisnici domova za djecu
bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja nemaju roditelje, roditelji su ih napustili ili je roditeljima
oduzeto roditeljsko pravo sukladno zakonu koji uređuje pitanja socijalne skrbi. Navedeni status
dokazuje se rješenjem nadležnog tijela ili drugim odgovarajućim dokumentom.
Osim navedenih kandidata u ovoj točki, prednost će se u pravilu dati i studentima slabijeg imovinskog
statusa sukladno potvrdi propisanoj Pravilnikom.
Prilikom donošenja odluke o izboru kandidata i dodjeli stipendije, Povjerenstvo će uzeti u obzir i
rezultate ranijeg školovanja te aktivnost kandidata u radu Sekcije mladih SPH i SPH.
Podnošenje prijave za dodjelu studentske stipendije
Prijavu za dodjelu studentske stipendije uz propisanu dokumentaciju, studenti moraju dostaviti SPH
poštom s naznakom: «Natječaj za stipendiju» na adresu:
Sindikat pomoraca Hrvatske
Fiorella la Guardie 13
51000 Rijeka
Trajanje natječaja
Ovaj natječaj je objavljen dana 15. rujna 2021. godine.
Kandidati su dužni podnijeti prijavu za dodjelu studentske stipendije najkasnije do 31. listopada 2021.
godine.
Nepravodobne prijave i zahtjeve neće se uzimati u obzir.

Vrijeme i mjesto objave rezultata
Povjerenstvo će privremenu Odluku o izboru kandidata i dodjeli stipendije te Odluku o nastavku
korištenja stipendije objaviti na web stranicama SPH – www.sph.hr do 15. studenog 2021. godine.
Nakon proteka roka za prigovor, na službenim web stranicama SPH – www.sph.hr, objavit će se
konačna Odluka o izboru kandidata i dodjeli stipendije.
U Rijeci, 15. rujna 2021. godine

Povjerenstvo za
stipendiranje studenata SPH

