
Napomena: Budući da ova pitanja nisu obuhvaćena tekstom javnog natječaja, šaljemo 

prijedlog odgovora Službe za provedbu natječaja i praćenje projekata.                         

 

 

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – UPITI STUDENATA 

 

 

1. Imaju li pravo na dodatne bodove studenti čiji je jedan roditelj nepoznat? 

 

Imaju ukoliko je iz preslike rodnog lista vidljivo da je jedan roditelj nepoznat. 

 

 

2. Imaju li pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendije studenti koji se nalaze na studentskoj 

razmjeni u Beču i tamo imaju prijavljen boravak, a korisnici su Erasmus stipendije? 

 

Nemaju. Naime, Državni ured ne može prihvatiti potvrdu o boravku u Beču jer se natječaj 

odnosi na studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj i Bosni Hercegovini, stoga posebice 

ne može stipendirati korisnike ostalih stipendija, uključujući Erasmus stipendiju. 

 

 

3. Imaju li pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendije studenti pripadnici hrvatskog 

naroda koji nemaju hrvatsko državljanstvo (studiram u BiH)? 

 

Imaju, pravo prijave se odnosi na pripadnost hrvatskom narodu, a ne hrvatsko državljanstvo. 

 

 

4. Možete li prihvatiti isprintani primjerak elektroničkog zapisa prijavljenog boravišta 

skinutog sa stranica MUP-a ili je potreban primjerak podignut u nadležnoj policijskoj upravi? 

 

Isprintani primjerak elektroničkog zapisa prijavljenog boravišta sa stranica MUP-a je 

prihvatljiv kao dokaz o boravištu. 

 

 

5. U kriteriju po kojem će se utvrditi popis studenata za dodjelu stipendija nije navedena tablica 

s bodovanjem ocjena po sustavu ocjenjivanja u nekim univerzitetima u BiH (ocjenjivanje od 

6 do 10). S obzirom da su na sveučilištima koji rade po hrvatskom planu i programu 

(ocjenjivanje od 2 do 5)  ocjene za jednu manje od ocjenjivanja po bosanskom i srpskom (od 

6 do 10)  planu i programu, ne mogu izračunati bodovanje. Možete li navesti tablicu s 

ocjenama i bodovima koje nose po ovom sustavu? 

 

Tablicu, nažalost ne možemo objaviti, ali možemo potvrditi da je sustav bodovanja kandidata 

usklađen sa sustavom ocjenivanja u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

 

 

Zagreb, 22. travnja 2016. 


