
 

 

 

 

 

 

 

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

Vizija HEP grupe  

HEP će biti regionalni energetski lider koji će, u suradnji s domaćim i međunarodnim 
institucijama i kompanijama, razvijati tehnološke mogućnosti, konkurentske prednosti i 
inovativne poslovne modele fokusirane na buduće potrebe korisnika. 

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 poticajnome poslovnom okružju 
društava HEP grupe.1 

S tim ciljem Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisuje  

NATJEČAJ  
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA  

 DIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. 
 

I. 
Interes mogu iskazati redovni studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koji su u 
akademskoj godini 2019./2020. 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 40 stipendija, kako slijedi: 
 
Za  1. godinu diplomskog studija 
 

ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 
Znanstveno polje/smjer/usmjerenje/modul/ 
profil 

 
Broj 

stipendija 

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

stipendistima  
(buduće mjesto rada stipendista)  

 
Znanstveno polje: računarstvo/elektrotehnika 

 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: 
Računarstvo/Elektrotehnika 

 

1 
HEP d.d., Sektor za  

informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
Područna služba Osijek (Osijek) 

1 
HEP d.d., Sektor za  

informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
Područna služba Rijeka (Rijeka) 

1 
HEP d.d., Sektor za  

informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
Područna služba Split (Split) 

Znanstveno polje: strojarstvo 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Konstrukcijski 

1 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje 

hidroelektrane Sjever (Varaždin) 

 Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Automatika 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Rijeka (Kostrena) 

Znanstveno polje: strojarstvo 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Strojarstvo 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Rijeka (Kostrena) 

Znanstveno polje: geodezija 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Geodezija i 
geoinformatika  

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

Elektra Križ (Križ) 

Znanstveno polje: geodezija 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Geodezija 

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

Elektra Zagreb (Zagreb) 

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Elektronika 

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

Elektrolika Gospić (Gospić) 
 

                                                           
1
 Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

   jednako na muški i ženski rod. 



 

 

 

 

 

 

 

ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 
Znanstveno polje/smjer/usmjerenje/modul/ 
profil 

 
Broj 

stipendija 

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

stipendistima  
(buduće mjesto rada stipendista)  

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: 
Elektro(energetika) 

 

2 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektra Zabok (Zabok) 

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

Elektra Karlovac (Karlovac) 

2 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektrolika Gospić (Gospić) 

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

Elektra Virovitica (Virovitica) 

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

Elektra Koprivnica (Koprivnica) 

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

Elektra Čakovec (Čakovec) 

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

Elektra Bjelovar (Bjelovar) 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Rijeka (Kostrena) 

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

Elektroslavonija Osijek (Osijek) 

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Elektrotehnika 

5 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 

Elektra Zagreb (Zagreb) 

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

Elektra Varaždin (Varaždin) 

 1 HEP-PLIN d.o.o., Sektor za distribuciju (Osijek) 

Znanstveno polje: građevinarstvo 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Organizacija 
građenja / Konstrukcije 

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

Elektra Zagreb (Zagreb) 

Znanstveno polje: računarstvo/elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Računarstvo / 
Informacijska i komunikacijska tehnologija 

1 HEP-Trgovina d.o.o. (Zagreb) 

 
Za 2. godinu diplomskog studija 
 

ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 
Znanstveno polje/smjer/usmjerenje/modul/ 
profil 

 
Broj 

stipendija 

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

stipendistima  
(buduće mjesto rada stipendista)  

Znanstveno polje: strojarstvo 
Smjer/usmjerenje/modul/profil:  
Procesno-energetski 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak (Sisak) 

 
 
 
Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: 
Elektro(energetika) 

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

Elektrolika Gospić (Gospić) 

1 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Vis 

(Vis) 

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

Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Ploče 
(Ploče) 

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

Elektra Požega (Požega) 

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

Elektra Čakovec (Čakovec) 

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

Elektra Bjelovar (Bjelovar) 

1 
 

HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak (Sisak) 
 



 

 

 

 

 

 

 

ZNANSTVENO PODRUČJE: tehničke znanosti 
 
Znanstveno polje/smjer/usmjerenje/modul/ 
profil 

 
Broj 

stipendija 

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

stipendistima  
(buduće mjesto rada stipendista)  

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Elektrotehnika 

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

Elektroslavonija Osijek (Osijek) 

Znanstveno polje: elektrotehnika 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Automatika 

1 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak (Sisak) 

Znanstveno polje: strojarstvo 
Smjer/usmjerenje/modul/profil: Strojarstvo 

1 
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Osijek 

(Osijek) 

 
 

III. 
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji ispunjavaju ove opće uvjete:  
 

 status redovnog studenta 1. ili 2. godine diplomskog  studija do navršene 26. godine 
života 

 upisan traženi smjer/usmjerenje/modul/profil na diplomskom studiju 

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

 državljanstvo Republike Hrvatske. 
 

Uz ispunjavanje općih uvjeta, prednost će imati kandidati koji ostvare 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 visokog učilišta o upisu u 1. ili 2. godinu diplomskog studija u statusu 
redovnog studenta s obveznom naznakom upisanog  
smjera/usmjerenja/modula/profila  

 prijepis ocjena svih položenih ispita tijekom cijelog studija – preddiplomskog i 
diplomskog (ECTS bodovi, prosječna ocjena zaokružena na tri decimale)  

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

 popunjeni i potpisani prijavni obrazac za Natječaj za dodjelu stipendija redovnim 
studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020. dostupan na 
internetskoj stranici www.hep.hr 

 fotokopiju domovnice.                                                         
                                                  

V. 
Kriteriji za utvrđivanje rang-liste kandidata za dodjelu stipendije: visina ukupnog prosjeka 
ocjena ostvarenog tijekom cijelog studija (preddiplomskog i diplomskog), osvojeno neko od 
prvih triju mjesta na natjecanjima međunarodne razine, osvojeno neko od prvih triju mjesta 
na natjecanjima državne  razine, posjedovanje rektorove nagrade, posjedovanje dekanove 
nagrade.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 2019./2020. 
 

VII. 
Ako koji od izabranih kandidata za dodjelu stipendije odustane od stipendije, izabrat će se 
sljedeći kandidat s rang-liste koji je udovoljio kriterijima natječaja, a prednost će ostvariti 
kandidat koji je ostvario veći broj bodova.  
 

VIII. 
Hrvatska elektroprivreda zadržava pravo provedbe dodatnog testiranja kandidata koji 
udovolje kriterijima natječaja. 

 
IX. 

Prije sklapanja ugovora o stipendiranju s kandidatom koji je ostvario pravo na stipendiju 
ovlaštena osoba organizacijske jedinice zadržava pravo provesti motivacijski intervju u 
organizaciji matične kadrovske službe te kandidata uputiti na liječnički pregled. 
 

X. 
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 HEP-ovih  

stipendija studentima – ne otvarati“ 
Ulica grada Vukovara 37 

10000 ZAGREB 
ili se predaju osobno u Urudžbeni odjel na navedenoj adresi  

ili se šalju na e-adresu ljudski.potencijali_obrazovanje@hep.hr  
 

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

XII.  
Izabrani kandidat će s Hrvatskom elektroprivredom sklopiti ugovor o stipendiranju kojim će 
se regulirati međusobna prava i obveze. Ugovorom stipendist ostvaruje financijsku potporu 
tijekom studiranja te mogućnost zapošljavanja nakon stjecanja diplome u društvu / 
organizacijskoj jedinici HEP grupe koja ga je stipendirala. 
 

XIII. 
Kandidat koji ostvari pravo na stipendiju Hrvatske elektroprivrede, prije sklapanja ugovora o 
stipendiranju, treba dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da ne 
prima stipendiju po istoj osnovi kao što je stipendija Hrvatske elektroprivrede, tj. s 
obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija. 
 
Ako kandidat prima stipendiju od druge pravne osobe po istoj osnovi 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

XIV. 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici www.hep.hr u roku od 60 dana od 
dana njegova zaključenja o čemu će svi kandidati prijavljeni na natječaj biti pismeno 
obaviješteni. 
 

 
XV. 

Nakon zaključenja natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima te će se, 
sukladno sa zakonskim i s internim propisima, čuvati godinu dana nakon njegova 
zaključenja, a nakon toga će se brisati iz baze podataka voditelja obrade. 

 

http://www.hep.hr/

