
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH za ak. 

god. 2013/14. – NAJČEŠĆA PITANJA 

1) Je li potrebno dostaviti zasebnu potvrdu o upisu u ak. god. 2013/14. u statusu redovnog 

studenta? 

Nije potrebno, dovoljno je ispuniti podatke za točku 2.2 na Prijavnom obrascu. Napominjemo da ove 

podatke ispunjava ovlaštena osoba na visokom učilištu i ovjerava ih svojim potpisom i pečatom te 

ustanove. 

2) Je li potrebno dostaviti zasebnu potvrdu da student nije upisan kao ponavljač? 

Nije potrebno, dovoljno je ispuniti podatke za točku 2.3 na Prijavnom obrascu. Napominjemo da ove 

podatke ispunjava ovlaštena osoba na visokom učilištu i ovjerava ih svojim potpisom i pečatom te 

ustanove. 

 3) Je li potrebno dostaviti zasebnu potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg 

studija? 

Nije potrebno, dovoljno je ispuniti podatke za točku 2.4 na Prijavnom obrascu. Napominjemo da ove 

podatke ispunjava ovlaštena osoba na visokom učilištu i ovjerava ih svojim potpisom i pečatom te 

ustanove. 

4) Jesu li domovnica ili hrvatska putovnica dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu? 

Domovnica i hrvatska putovnica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu, već hrvatskom 

državljanstvu. Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu predstavlja preslika jednog od sljedećih 

dokumenata: izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), školska svjedodžba, preslika matične knjige 

učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica, vojna 

knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, vjenčani list i sl., (ukoliko sadrže 

podatak o hrvatskoj nacionalnosti), izvadak iz popisa birača iz kojeg je vidljiva hrvatska nacionalnost 

ili izjava studenta o hrvatskoj nacionalnoj pripadnosti ovjerena kod javnog bilježnika.  

5) Je li potrebno ovjeriti izjavu o članovima zajedničkog kućanstva? 

Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeravati. 

6) Za koju godinu se dostavlja potvrda o mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva? 

Ukoliko je moguće, student dostavlja potvrdu nadležnog tijela o mjesečnim primanjima po članu 

zajedničkog kućanstva za 2013. godinu. Ako nije moguće dostaviti za 2013. godinu, student dostavlja 

navedenu potvrdu za 2012. godinu (u Republici Hrvatskoj takvu potvrdu izdaje Porezna uprava 

Ministarstva financija). 

7) Mogu li se na natječaj prijaviti pripadnici hrvatskog naroda koji studiraju izvan Republike 

Hrvatske? 

Ne, ovaj javni natječaj je namijenjen studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH koji 

studiraju u Republici Hrvatskoj.  


