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

god. 2014/15. – 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 sve preslike natječajnih dokumenata? 

Nije potrebno. 

 3) Je li potrebno pisati molbu i životopis? 

Nije potrebno. 

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

Može. 

5) Koju potvrdu, kao dokaz boravišta u Republici Hrvatskoj, dostavljaju studenti koji žive u domu? 

Svi studenti s prebivalištem izvan RH, koji studiraju u Republici Hrvatskoj, kao i oni smješteni u 

studentskim domovima u Republici Hrvatskoj, kao dokaz boravišta u RH prilažu izvornik potvrde 

nadležnog tijela (MUP RH) o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj.  

6) 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. 

7) 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. 

8) 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 da se 

kandidat izjasnio kao pripadnik hrvatskog naroda, nije potrebno prilagati druge dokumente kao 

dokaz pripadnosti hrvatskom narodu. 

9) 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 podtočci 2.1 točke 3. 

(Kriteriji na temelju kojih će se utvrditi popis kandidata za dodjelu stipendija) teksta javnog natječaja. 

10) 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 žiro-računa otvoren u Bosni i Hercegovini. 

11) 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. 

12) Može li se prijaviti student koji je i dalje redovan na fakultetu, ali nije uspio ostvariti dovoljan 

broj bodova za upis cijele druge godine? 

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju isključivo redoviti studenti javnih visokih učilišta 

u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

13) Imaju li pravo prijave na ovaj natječaj studenti koji studiraju u drugim zemljama (npr. Čile) osim 

Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine? 

Nemaju. 

14) Imaju li pravo prijave na ovaj natječaj studenti kojima je prosjek manji od 3.50? 

Na javni natječaj za stipendiranje studenata - pripadnika hrvatskog naroda u inozemstvu za 

akademsku godinu 2014./2015. prijavljuju se studenti sukladno uvjetima propisanima u javnom 

natječaju. 

15) Imaju li pravo prijave na ovaj natječaj studenti poslijediplomskih studija u inozemstvu? 

Nemaju. 


