
                                                                                                                                           
 
 

 

 

 

HEP grupa je nacionalna energetska tvrtka s tradicijom duljom od jednog stoljeća. 

Vizija HEP grupe je pozicija lidera na hrvatskom energetskom tržištu s rastućim udjelom proizvodnje, 
opskrbe i trgovine električnom energijom na regionalnom tržištu, koji pruža sigurnu i kvalitetnu 
uslugu utemeljenu na načelima ekološki prihvatljive proizvodnje, energetske učinkovitosti i održivog 
poslovanja. 

Prepoznajući trajnu potrebu za obrazovanim i motiviranim stručnjacima koji će konkurentnim 
znanjima ostvarivati nove vrijednosti za tvrtku, pozivamo redovne studente, buduće stručnjake da 
iskažu interes za stipendiju Hrvatske elektroprivrede kojom će osigurati svoje prvo radno mjesto i 
vrijednu priliku za profesionalni razvoj u poticajnom poslovnom okružju društava HEP grupe. 

S tim ciljem Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisuje  

NATJEČAJ  
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA  

 DIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. 
 

I. 
 
Interes mogu iskazati redovni studenti koji su u akademskoj godini 2016./2017. upisali 1. ili 2. godinu 
diplomskog studija, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova.  
 

II. 
 

Natječaj se raspisuje za potrebe društava HEP grupe, ukupno 26 stipendija, kako slijedi: 
 
Za  1. godinu diplomskog studija 

 
ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 

Znanstveno polje/smjer 

Broj 
stipendija 

Naziv društava/organizacijskih jedinica HEP grupe koje 
su iskazale potrebu za stipendistima (potencijalno 

buduće mjesto rada stipendista)  

 
Znanstveno polje: elektrotehnika 

Smjer: Elektroenergetika 
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HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
 Elektroistra Pula 

Elektroprimorje Rijeka 
Elektrodalmacija Split 

Elektra Virovitica, Pogon Slatina 

Znanstveno polje: ekonomija 
Smjer: Računovodstvo i revizija/Financije 

2 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektrodalmacija Split 

Znanstveno polje: računarstvo 
Smjer: Računarstvo 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
Elektroprimorje Rijeka 

Znanstveno polje: građevinarstvo 
Smjer: Urbano inženjerstvo 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektroprimorje Rijeka 

Znanstveno polje: geodezija 
Smjer: Geodezija i geoinformatika 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektroprimorje Rijeka 

Znanstveno polje: građevinarstvo 
Smjer: Konstrukcije 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika 
Gospić 

Za 2. godinu diplomskog studija 



 
ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 

Znanstveno polje/smjer 

Broj 
stipendija 

Naziv društava/organizacijskih jedinica HEP grupe koje 
su iskazale potrebu za stipendistima (potencijalno 

buduće mjesto rada stipendista) 

 
 

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer: Elektroenergetika 
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HEP-Proizvodnja d.o.o. 
Proizvodno područje HE Jug, RHE Velebit 

 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

 Elektroslavonija Osijek 
Elektrodalmcija Split (pogoni Vis, Hvar) 

Elektroprimorje Rijeka 
Elektra Požega 

Znanstveno polje: strojarstvo 
Smjer: Procesno-energetski/Konstrukcijski 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o. 
Sektor za hidroelektrane, HE Dubrovnik 

Znanstveno polje: računarstvo 
Smjer: Računarstvo 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
Elektrodalmacija Split 

Znanstveno polje: ekonomija 
Smjer: Računovodstvo i revizija/Financije 

1 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 
Elektrodalmacija Split 

 

III. 
 

Obvezni uvjeti za dobivanje stipendije:  
  

 status redovnog studenta 1. ili 2. godine diplomskog  studija  

 upisan traženi smjer na diplomskom studiju 

 prosjek ocjena najmanje 3,000 svih položenih ispita tijekom cijelog studija 
(preddiplomskog i diplomskog). 

 
Uz ispunjavanje obveznih uvjeta, prednost će ostvariti kandidati koji postignu veći broj bodova na 
temelju kriterija za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije navedenih u točki V. ovog 
natječaja.     

IV. 
 

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:  
 

 motivacijsko pismo  

 životopis   

 potvrdu o upisu u 1. ili 2. godinu diplomskog studija u statusu redovnog studenta s 
obveznom naznakom upisanog  smjera 

 prijepis ocjena svih položenih ispita tijekom cijelog studija – preddiplomskog i 
diplomskog (ECTS bodovi,  prosječna ocjena zaokružena na tri decimale) s naznakom o tome 
nalazi li se kandidat među 10 % najboljih studenata (vrednovat će se uspjeh iz prethodne 
akademske godine studija)         

 fotokopiju domovnice  

 popunjeni prijavni obrazac za Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih 
studija za akademsku godinu 2016./2017. dostupan na internetskoj stranici www.hep.hr  

 fotokopije dokumenata o dodjeli dekanove i/ili rektorove nagrade te sudjelovanju u  
natjecanjima na državnoj i/ili međunarodnoj razini.     
                                                                                                                                          

V. 
Kriteriji za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije: visina prosjeka ocjena ostvarenog 
tijekom cijelog studija (preddiplomskog i diplomskog), kandidat se nalazi među 10 % najboljih 
studenata, posjedovanje dekanove i/ili rektorove nagrade te osvojeno neko od prvih triju mjesta na 
natjecanjima državne i/ili međunarodne razine.    

http://www.hep.hr/


      
VI. 

 
Utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendija regulirano je Kriterijima za utvrđivanje rang-
liste kandidata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija 
za akademsku godinu 2016./2017. 
 

      VII. 
 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu: 
 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 
Sektor za ljudske potencijale 

s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija HEP-a – ne otvarati“ 
Ulica grada Vukovara 37 

10000 Zagreb 
ili se predaju osobno u Urudžbeni odjel na istoj adresi  

 
VIII. 

 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom,  kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se 
razmatrati. 

IX.  
 

Izabrani kandidati će s Hrvatskom elektroprivredom sklopiti ugovor o stipendiranju kojim će se 
regulirati međusobna prava i obveze. Ugovorom stipendisti ostvaruju financijsku potporu tijekom 
studiranja te mogućnost zapošljavanja nakon stjecanja diplome u društvima/organizacijskim 
jedinicama HEP grupe koje su ih stipendirale. 
 

X. 
 

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju Hrvatske elektroprivrede, prije sklapanja ugovora o 
stipendiranju, trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju koju dodjeljuje 
druga pravna osoba. 
 
Ako kandidat prima stipendiju od druge pravne osobe i odluči se za stipendiju Hrvatske 
elektroprivrede, dužan je odreći je se, uz predočenje potvrde druge pravne osobe, a prije sklapanja 
ugovora o stipendiranju s Hrvatskom elektroprivredom. 
 

XI. 
 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici www.hep.hr u roku od 60 dana od dana 
njegova zaključenja. 
 

XII. 
 
Nakon zaključenja natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima. 
 

http://www.hep.hr/

