
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

SENAT 

KLASA: 604-02/20-01/10 

URBROJ: 2198-1-79-01-20-02 

Zadar, 27. listopada 2020. 

 

 

Na temelju Odluke Senata (KLASA:604-02/20-01/10, URBROJ:2198-1-79-06-20-01) sa I. sjednice u 

akademskoj godini 2020./2021., održane 27. listopada 2020., Sveučilište u Zadru raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za dodjelu 60 (šezdeset) stipendija 

izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru za akademsku godinu 2020./2021. 

 

 

Stipendije se dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o dodjeli stipendija i potpora 

redovitim studentima Sveučilišta u Zadru (KLASA:021-01/1/-02/09, URBROJ:2198-1-79-01/18-01, od 27. 

studenog 2018.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora redovitim 

studentima, (KLASA:021-01/18-02/09, URBROJ:2198-1-79-01/19-02, od 29. listopada 2019.), Pravilnika 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora redovitim studentima (KLASA:021-

01/18-02/09, URBROJ:2198-1-79-01-20-03 od 30. lipnja 2020.) koji su javno objavljeni i dostupni na 

mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru www.unizd.hr. 

 

Za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće 

opće uvjete: 

 

1. da su hrvatski državljani, što se dokazuje jednom od sljedećih isprava: domovnica, rješenje o 

stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnica (na stranici sa slikom), ili preslikom obiju strana 

osobne iskaznice, 

2. da imaju status redovitog studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim 

sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, 

preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na 

Sveučilištu u Zadru (u daljnjem tekstu: student), što se dokazuje ovjerom na prijavnom obrascu za 

dodjelu stipendija kojeg ovjerava Sveučilište, 

3. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine (osim u slučaju odobrenog mirovanja 

studentskih obveza u nekoj od ranijih akademskih godina), 

4. da ne primaju druge stipendije. 

 

Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati studenti koji se natječu za dodjelu stipendija za izvrsnost su: 

 

1. za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te prve 

godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, da se nalaze na rang – listi 

za upis na studij među 10% najuspješnijih kandidata sukladno uvjetima matičnog odjela (rezultati 

državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) za tekuću akademsku godinu, 

2. za studente viših godina studija, da su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj 

godini, 

http://www.unizd.hr/


3. za studente upisane na prvu godinu diplomskog sveučilišnog i prvu godinu specijalističkog 

diplomskog stručnog studija, težinski prosjek svih ocjena na studiju koji prethodi upisanoj višoj 

razini studija, zaokružen na tri decimale. 

 

Za formiranje rang lista kao osnovni kriterij uspješnosti studenta uzimaju se ocjene u prethodnom 

obrazovanju, dok su dodatni kriteriji: postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja, objavljeni radovi, 

izlaganja na znanstvenim i umjetničkim skupovima, kao i uspjesi na natjecanjima državne i međunarodne 

razine, osim sportskih natjecanja). 

 

Stipendije za ovu kategoriju dodjeljuju se prema kriterijima kako slijedi: 

- za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih studija ili 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija: ostvareno mjesto na rang listi za 

upis na studij 

- za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih studija ili 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija: težinski prosjek svih ocjena na 

studiju zaokružen na tri decimale zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi 

natječaj za dodjelu stipendija 

- za studente koji su upisali prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog 

diplomskog stručnog studija: težinski prosjek svih ocjena na studiju koji prethodi upisanoj višoj 

razini studija, zaokružen na tri decimale, 

- za studente više godine diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog studija: težinski prosjek 

ocjena zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj za dodjelu 

studentskih stipendija, zaokružen na tri decimale. 

 

Mjesečni iznos stipendije iznosi 900,00 kuna. 

 

Prijave za dodjelu stipendije izvrsnim redovitim studentima podnose se isključivo elektronskim putem 

upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru 

https://forms.gle/3A9hjHUUpZH4ixbs9. 

 

Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti koristeći svoj Google korisnički račun. 

 

Elektroničke prijave se podnose u razdoblju od 28. listopada do 27. studenoga 2020. do 24:00 sati. 

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se 

razmatrati. 

 

Dokumenti i podaci potrebni za prijavu: 

- Potvrda o državljanstvu – domovnica (može se preuzeti u sustavu e-Građani), rješenje o stjecanju 

RH državljanstva, putovnice ili preslikom obiju strana osobne iskaznice  

- Potvrda koja sadrži sljedeće podatke: 

a) da je redoviti student Sveučilišta u Zadru upisan u akademsku godinu 2020./2021. 

b) prosjek ocjena svih položenih ispita do 31. listopada 2020. godine izračunat na tri decimale, te 

brojem ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini 

c) da tijekom studija nije ponavljao godinu  

https://forms.gle/3A9hjHUUpZH4ixbs9


d) da se nalazi među 10% najuspješnijih kandidata sukladno uvjetima matičnog odjela za tekuću 

akademsku godinu (odnosi se na studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog 

stručnog studija, te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija). 

e) za studente viših godina, da su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj godini. 

f) studenti diplomskih studija obvezni su priložiti podatke o prosjeku ocjena na preddiplomskom i 

diplomskom studiju 

g) da nisu u statusu mirovanja 

Jedna potvrda može sadržavati sve tražene podatke. 

 

Kao dokaz o dodatnim postignućima potrebno je priložiti skenirane potvrde o postignućima tijekom 

studija (nagrade i priznanja, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim i umjetničkim skupovima 

kao i uspjesi na natjecanjima državne i/ili međunarodne razine, osim sportskih natjecanja)- čl. 10. 

Pravilnika. 

 

Na natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost ne mogu se prijaviti studenti: 

- u statusu apsolventa 

- studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2020./2021. 

- studenti korisnici drugih stipendija 

- studenti kojima je izrečena stegovna mjera za osobito teške stegovne prekršaje sukladno odredbama 

Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Rektorica  

 

 

                                                                                                          Prof. dr. sc. Dijana Vican 

 

 


