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Klasa: 604-02/21-02/1 

Urbroj: 380-060/013-21-9 

Zagreb, 18. svibnja 2021. 

 

Na temelju odluka Senata sa sjednica održanih 20. travnja i 18. svibnja 2021. 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu neiskorištenih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu  

stradalima u potresima tijekom 2020. godine 

 

I. Dodjeljuje se ukupno 56 stipendija iz sredstava neiskorištenih stipendija u E kategoriji Natječaja za dodjelu 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2020./2021. provedenoga u razdoblju od veljače do travnja 2021. 

Ukupni iznos stipendije je 10.000 kn. 

 

II. Ukupan broj stipendija dodijelit će se ravnomjerno studentima svih godina preddiplomskih, diplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. 

 

III. Prijave na Natječaj obavljaju se isključivo dostavom propisane dokumentacije na e-mail: 

stipendije@unizg.hr  od 19. svibnja 2021. do (uključivo) 4. lipnja 2021. godine. 

 

IV. OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA  

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima koji u 2020./2021. ak. god. studiraju na preddiplomskim, 

integriranim preddiplomskim i diplomskim, diplomskim sveučilišnim, preddiplomskim stručnim i 

specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a kojima je za stambeni objekt na 

adresi prijavljenog prebivališta dodijeljena ŽUTA oznaka („Privremeno neuporabljivo“) od strane 

ovlaštenih građevinskih stručnjaka. 

V. PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ NEMAJU: 

 

 studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Zagrebu; 

 studenti koji nemaju status redovitog studenta u 2020./2021. ak. god.; 

 studenti „razlikovne“ godine studija; 

 studenti koji su završili studij do trenutka prijave na Natječaj. 

 

VI. BODOVANJE  

 

Ako će više od 56 kandidata udovoljavati uvjetima Natječaja vrjednovat će se uspjeh u dosadašnjem studiranju 

i to: 

 studentima viših godina vrjednovat će se uspjeh na studiju (umnožak prosjeka ocjena svih položenih 

ispita na preddiplomskom odnosno diplomskom studiju i ukupno stečenih ECTS bodova do 30. rujna 

2020.) te će prednost imati studenti s boljim uspjehom odnosno većim brojem bodova. Vrjednuje se 

uspjeh  na trenutnom studiju studenta odnosno na preddiplomskom studiju temeljem kojega je stečeno 

pravo upisa na diplomski studij.  
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 studentima prve godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija vrjednovat 

će se broj bodova ostvaren pri rangiranju za upis na studij te će prednost imati kandidati s većim brojem 

bodova. 

 

VII. DOKUMENTI I PODACI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ 

Ako podatci NISU evidentirani u ISVU kandidati s pravom prijave na ovaj natječaj trebaju na mail 

stipendije@unizg.hr dostaviti sljedeće potvrde: 

 

1. Potvrdu da je redoviti student sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisan u ak. god. 2020./2021.  

2. Potvrdu s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do 30. rujna 2020. izračunatim na tri 

decimale te brojem ostvarenih ECTS bodova 

3. Studenti diplomskih studija obvezni su priložiti potvrdu s prosjekom ocjena i brojem položenih ECTS-a  na 

preddiplomskom i diplomskom studiju (do 30. rujna 2020.) 

 

Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka.  

 

Svi kandidati koji se prijavljuju na Natječaj trebaju dostaviti i: 

4. skenirane ili fotografirane obje strane važeće Osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog 

dokumenta u kojem su vidljivi podatci o imenu, prezimenu i prebivalištu 

5. Potvrdu nadležne lokalne ili područne samouprave o dodijeljenoj žutoj oznaci odnosno ocjeni 

uporabljivosti stambenog objekta na adresi prebivališta studenta 

6. Popunjen obrazac prijave za stipendiju, a koji je sastavni dio ovoga natječaja (Prilog 1) 

 

IX. EVALUACIJSKI POSTUPAK  

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će nakon razmatranja svih pristiglih prijava, na 

temelju dodijeljenih bodova utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja te sastaviti 

privremenu  rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju. Privremena rang-lista bit će objavljena na 

mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu nakon čega će kandidati imati rok od 3 dana za podnošenje prigovora 

na e-adresu stipendije@unizg.hr. Nakon obrađenih prigovora, Povjerenstvo će utvrditi konačnu listu dobitnika, 

a Odluku o dodjeli stipendija donijet će Senat Sveučilišta u Zagrebu te će ista biti objavljena na mrežnoj stranici 

Sveučilišta.  

Nepotpune prijave, kao i one pristigle nakon roka navedenoga u Natječaju, neće se razmatrati. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Nakon što Senat Sveučilišta u Zagrebu utvrdi konačnu rang listu dobitnika te istu javno objavi, studenti 

dobitnici stipendija dužni su potpisati Ugovor o stipendiranju.  

 

Prijavom na Natječaj kandidati prihvaćaju sve navedene uvjete i kriterije te daje privolu Sveučilištu u Zagrebu 

za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja Natječaja, suglasni su da se njihovi osobni podatci čuvaju i 

objave na rang listi studenata dobitnika stipendije sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih 

podataka (NN 42/2018) 

 

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@unizg.hr 

Pojmovi korišteni u Natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, bez 

obzira na to u kojem su rodu navedeni.  
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PRILOG 1. 

Obrazac prijave za stipendiju  

1.  IME I PREZIME STUDENTA  

 

 

2. SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU NA KOJOJ STUDENT STUDIRA  

 

 

3. NAZIV TRENUTNO UPISANOG STUDIJA i NASTAVNA GODINA STUDIJA 

 

 

4. PRETHODNO ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ (ispunjavaju studenti diplomskih 

studija) 

 

 

5.   OIB  

 

 

6. JMBAG 

 

7. DATUM ROĐENJA 

 

 

8. ADRESA PREBIVALIŠTA 

 

 

9. BROJ TELEFONA i E-MAIL ADRESA 

 

10. IBAN ŽIRO RAČUNA 

 

11. BROJ POLOŽENIH ECTS-a NA PREDDIPLOMSKOM ili INTEGRIRANOM STUDIJU (do 

30.9.2020.) 

 

 

12. PROSJEK (aritmetički) OCJENA NA PREDDIPLOMSKOM ILI INTEGRIRANOM STUDIJU 

(do 30.9.2020.) 

 

 

13. BROJ POLOŽENIH ECTS-a NA DIPLOMSKOM STUDIJU (do 30.9.2020.) 

 

14. PROSJEK (aritmetički) OCJENA NA DIPLOMSKOM STUDIJU (do 30.9.2020.) 
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