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Temeljem plana rada kluba u rotarijanskoj godini 2022./2023., koji je prihvaćen 

na godišnjoj skupštini Rotary kluba Bjelovar od 24. svibnja 2022. godine, 

predsjednik Rotary kluba Bjelovar Igor Valentić, s danom 30.rujna 2022. godine, 
raspisuje 

 

NATJEČAJ 
za dodjelu stipendija studentima 

 
 
 

 
I. 

Rotary klub Bjelovar će u akademskoj godini 2022./2023. dodijeliti 2 studentske 

stipendije (za preddiplomski i diplomski studij) s iznosom od 1660,00 kuna 
mjesečno odnosno 220,32 eura mjesečno (1 euro = 7,53450 kuna), u trajanju od 

ukupno 9 mjeseci. 
II. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti 

preddiplomskih i diplomskih studija uz ispunjene sljedeće uvjete: 
- da su državljani Republike Hrvatske, 

- da imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije najmanje 5 
zadnjih godina, 

- da nisu, osim opravdanih zdravstvenih razloga, ponavljali razred, odnosno godinu 
studija. 
 

 
III. 

 Kandidati koji se prijavljuju za studentsku stipendiju su obvezni u prijavi na 
natječaj navesti ukupan broj semestara studija koji su upisali, kontakt (broj 
telefona/mobitela i email adresu) te podnijeti sljedeće dokumente: 

1. ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj, 
2. potvrdu o upisu na preddiplomski ili diplomski redovni studij, 

3. studenti presliku svjedodžbe, odnosno presliku indeksa zadnje dvije godine 
obrazovanja, 
5. uvjerenje o prebivalištu PP  

6. potvrdu Porezne uprave o prihodima za 2021. g. za sve punoljetne članove 
kućanstva, 

8. izjavu o broju članova kućanstva, 
9. dokaz o postignutim izvanškolskim rezultatima te u znanstvenom, stručnom i 
umjetničkom radu tijekom školovanja, (ako posjeduje) 

12. dokaz o statusu samohranog roditelja, (ako je primjenjivo) 
 

 
IV. 

 Stipendija se isplaćuje 9 mjeseci u tekućoj godini od 1.11. do 15.07. 

 Ugovorom o stipendiranju učenika/studenata utvrdit će se prava, obveze i 
odgovornosti obje ugovorne strane. 
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Natječaj je otvoren 30 dana od objave, odnosno od 30. rujna do 29. 
listopada 2022. g. 
 

O odabiru kandidata za dodjelu stipendija odlučiti će komisija sastavljena od 
članova Rotary kluba Bjelovar, na osnovu načela izvrsnosti i socijalnih kriterija, 

vodeći računa o mogućem doprinosu kandidata razvoju ekonomije Bjelovarsko-
bilogorske županije. Rotary klub Bjelovar zadržava diskrecijsko pravo odabira 
kandidata. 

 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom u roku od 15 dana 

od zaključenja natječaja. 
Rezultati će se objaviti na web stranici Rotary kluba Bjelovar:  
http://rotary-klub-bjelovar.hr/stipendije/ 

V. 
 Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni zahtjevi kandidata 

koji nisu s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. 
VI. 

 Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju putem elektronske pošte na 

adresu stipendije@rotary-klub-bjelovar.hr 
 

 
U Bjelovaru, 30. rujna 2022. 

Predsjednik Rotary kluba Bjelovar 

Igor Valentić 
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