
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – PRIPADNICIMA HRVATSKOG 
NARODA IZVAN RH ZA AK. GOD. 2016/17. 

NAJČEŠĆA PITANJA 
 

1. Koju dokumentaciju treba prikupiti i dostaviti na javni natječaj? 
             Sva potrebna dokumentacija nabrojana je i opisana u točki 4. teksta javnog natječaja. 
 

2. Je li potrebno ovjeravati (kod javnog bilježnika ili općine) sve preslike natječajnih 
dokumenata? 

             Nije potrebno. 
 

3. Može li rodni list, koji se prilaže kao obvezni natječajni dokument biti stariji od šest 
mjeseci? 

             Može. 
 

4. Što napraviti ukoliko na preslici svjedodžbe završnog razreda srednje škole nije vidljiv 
prosjek  ocjena? 
U tom slučaju studenti moraju sami izračunati prosjek ocjena te ga priložiti uz presliku                  
svjedodžbe. 

 
5. Što napraviti ukoliko je sustav ocjenjivanja drugačiji nego u Republici Hrvatskoj (npr. 

ocjene od 6 do 10)? 
U tom slučaju ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po 
sustavu ocjenjivanja Republike Hrvatske, kao što je i navedeno u tekstu natječaja. 
Potrebno je samo dostaviti traženu dokumentaciju, a postupak izjednačavanja će se 
obaviti u Središnjem Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

 
6. Ako se prilaže rodni list, je li potrebno priložiti još neki dokument kao dokaz 

pripadnosti hrvatskom narodu? 
Ukoliko je na rodnom listu navedena rubrika nacionalnost/narodnost te je iz nje vidljivo 
kako je kandidat pripadnik hrvatskog naroda, nije potrebno prilagati druge dokumente 
kao dokaz pripadnosti hrvatskom narodu. 

 
7. Boduje li se socijalni status i zdravstveno stanje te koje dokumente je potrebno 

dostaviti za taj dio? 
Potrebna dokumentacija za dokaz socijalno-materijalnog stanja nalazi se u podtočki 2.1 
točke 3. teksta javnog natječaja. 

 
8. Upisuju li studenti koji žive i studiraju u BiH broj deviznog računa na prijavni obrazac?  

Da, studenti koji studiraju u Bosni i Hercegovini upisuju broj deviznog žiro-računa za 
uplate u kunama, otvorenog u Bosni i Hercegovini.  
 
 

 



9. Dostavljaju li studenti koji žive u Bosni i Hercegovini potvrdu o prebivalištu u 
inozemstvu? 
Da, studenti koji žive u Bosni i Hercegovini također dostavljaju potvrdu o prebivalištu u 
inozemstvu, odnosno u BiH, izdanu od nadležnog tijela u BiH (MUP). 
 

10. Imaju li pravo prijave na ovaj natječaj studenti koji studiraju u drugim zemljama (npr. 
Austrija) osim Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine? 
Nemaju. 

 
11. Može li se u prijavnom obrascu upisati broj žiro-računa roditelja studenta/ice)? 

Ne može, studenti koji studiraju u Republici Hrvatskoj upisuju svoj broj žiro-računa 
otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj, a studenti koji studiraju u Bosni i 
Hercegovini upisuju svoj broj deviznog žiro računa otvoren u Bosni i Hercegovini. 

 
12. Imaju li pravo prijave na ovaj natječaj studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, 

koji studiraju u inozemstvu (npr. u Mostaru)? 
Nemaju, ovaj natječaj je namijenjen studentima s prebivalištem izvan Republike 
Hrvatske. 

 
13. Moraju li studenti prve (1.) godine preddiplomskog studija dostaviti svjedodžbe svih 

razreda srednje škole i potvrdu o položenoj maturi? 
Ne moraju, studenti  1. godine preddiplomskog studija dostavljaju presliku svjedodžbe – 
dokumenta završnog (4.) razreda srednjoškolskog obrazovanja iz kojeg je vidljiv opći 
uspjeh i aritmetički prosjek ocjena.  

 
14. Što upisuju prijavitelji ukoliko ne posjeduju OIB? 

Ukoliko ne posjeduju OIB, prijavitelji upisuju JMBG ili neki drugi odgovarajući 
identifikacijski broj. 

 
15. Može li se prijavi priložiti domovnica kao dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu? 

Ne, domovnica, putovnica i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti 
hrvatskom narodu. Kao dokaz, kandidati mogu priložiti presliku jednog od sljedećih 
dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu: rodni list, izvadak iz 
popisa birača školska svjedodžba, indeks, preslika matične knjige učenika, prijavni list za 
upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, vojna knjižica, preslika 
zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave činjenice rođenja djeteta, vjenčani 
list ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu. 

  
16. Je li potrebno dostavljati dvije preslike rodnog lista ukoliko se na njemu nalazi dokaz o 

pripadnosti hrvatskom narodu? 
Nije potrebno, dovoljno je dostaviti jednu presliku rodnog lista. 

 
 



17. Imaju li pravo na stipendiju studenti prve (1.) godine diplomskog studija koji su imali 
ponavljanje godine na preddiplomskom studiju? 
Imaju. 

 
18. Je li potrebno ovjeriti (kod javnog bilježnika ili općine) izjavu o članovima zajedničkog 

kućanstva? 
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeravati. 
 

19. Je li moguće potvrdu o boravištu dostaviti u obliku elektroničkog zapisa o aktivnom 
boravištu (e-Građani)? 
Potvrda o boravištu može biti u obliku elektroničkog zapisa (e-Građani). 

20. Je li uz potvrdu nadležnog tijela o primanjima članova kućanstva potrebno slati 
potvrdu o nezaposlenosti za članove bez primanja? 
Nije, na Natječaj se prilaže samo potvrda nadležnog tijela (porezne uprave) o 
primanjima svakog člana kućanstva. 
 

21. Koje tijelo je nadležno u BiH za izdavanje potvrde o primanjima članova kućanstva? 
Porezna uprava u Bosni i Hercegovini. 

 


