
 
 NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA  

 
Dana 9.9.2021. Tajništvo Sindikata znanosti na temelju generalne odluke 3. sjednice Upravnog 

vijeća Sindikata, održane 20. lipnja 2011. godine, odluke sa 16. sjednice Upravnog vijeća, održane 

23. ožujka 2018. godine i odluke Upravnog vijeća od 24. rujna 2020. godine te odluke sa 8. 
sjednice Upravnog vijeća, održane 13. siječnja 2021. godine, raspisuje sljedeći  

 
NATJEČAJ  

ZA DODJELU GODIŠNJIH STIPENDIJA  

 
Stipendije se dodjeljuju djeci čiji je roditelj u trenutku smrti (uslijed bolesti ili nezgode) bio član 
Sindikata znanosti i visokog obrazovanja i djeci samohranih roditelja - članova Sindikata čiji je 
supružnik preminuo ili stradao.  

 
Pravo na stipendije imaju učenici osnovnih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno, učenici srednjih 
škola u iznosu od 750,00 kn i redoviti studenti u iznosima od 1.200,00 kn mjesečno. Stipendije se 
dodjeljuju za školsku / akademsku godinu 2021. / 2022. 
 
Iznimno za akademsku godinu 2021./2022., Upravno vijeće Sindikata donijelo je odluku kojom će 

se odobriti stipendije svim prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima za dobivanje 
stipendije. Pritom se odredbe čl. 2., 6., 7. i 12. Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO-a, u 
dijelu u kojem definiraju kriterije za rangiranje kandidata ili na drugi način ograničavaju broj 
kandidata koji bi mogli ostvariti pravo na stipendiju, privremeno stavljaju izvan snage, a najkasnije 
do raspisivanja novog Natječaja za dodjelu godišnjih stipendija. 

 
Klasifikaciju kandidata koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendije izvršit će komisija Sindikata 

sagledavanjem propisanih kriterija definiranih u Pravilniku o dodjeli godišnjih stipendija Sindikata. 
Pravilnik, formular za prijavu, te popis potrebnih dokumenata objavljen je na web stranicama 
Sindikata  
 

www.nsz.hr 
 
 

Za podrobnije informacije o natječaju možete se obratiti Tajništvu Sindikata na broj 01/4847-337 
ili nam pošaljite e-mail: dijana@nsz.hr  
 
Pismene prijave sa ispunjenim formularom i potrebnim dokumentima pošaljite u roku od 30 dana 
od objavljivanja natječaja s naznakom «ZA GODIŠNJE STIPENDIJE» na adresu:  
 

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Ulica Florijana Andrašeca 18A/VI kat, 
10 000 ZAGREB  
 
U Zagrebu, 9. rujna 2021. 
 

 
Tajništvo Sindikata znanosti 

http://www.nsz.hr/

