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Klasa: 604-01/23-02/03  
Urbroj: 251-25-07-01/1-23-2 
Zagreb, 14. veljače 2023. 

 

 

 

 

Na temelju Odluke Senata sa sjednice održane 14. veljače 2023. 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu stipendija  

redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i 

diplomskih, sveučilišnih diplomskih te stručnih prijediplomskih i stručnih diplomskih studija  

Sveučilišta u Zagrebu  

ZA AK. GOD. 2022./2023. 
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I. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2022./2023. dodjeljuju se u sljedećim kategorijama: 

 

A. STIPENDIJE ZA IZVRSNOST ‒ studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na 

studijskom programu za koji se prijavljuju (350 stipendija) 

B. STIPENDIJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU NASTAVNIČKE STUDIJSKE PROGRAME U 

PODRUČJU MATEMATIKE, PRIRODNIH ZNANOSTI I INFORMATIKE (STEM) (40 stipendija) 

C. STIPENDIJE USPJEŠNIM STUDENTIMA ŠPORTAŠIMA (10 stipendija) 

D. STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIOEKONOMSKOGA STATUSA (100 stipendija) 

E. STIPENDIJE ZA STUDENTE UMJETNIČKOGA PODRUČJA (20 stipendija). 

 

 

Student se može prijaviti na Natječaj SAMO U JEDNOJ KATEGORIJI.  

Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 1.500 €. 

 

 

 

II. Kvote  

 

A KATEGORIJA ‒ svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji odgovara udjelu prijava 

studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava, a koji zadovoljavaju kriterije Natječaja. U 

kategoriji A, B, C i E ukupan broj stipendija dijeli se prema ECTS razredima u skladu s priloženom 

tablicom.  

Studijska

godina  

Razred 

minimalan broj ECTS-a od 

početka studija do 30. 

rujna 2022.  

Za sastavnice koje izvode 

studije (prijediplomske, 

diplomske ili integrirane) u 

maksimalnom trajanju od 

šest godina 

Za sastavnice koje izvode 

studije (prijediplomske, 

diplomske ili integrirane) 

u maksimalnom trajanju 

od pet godina 

2. 55    5 % 10 % 

3. 115 10 % 20 % 

4. 175  20 % 30 % 

5. 235  30 % 40 % 

6. više od 295 35 % / 

 

U D KATEGORIJI NEMA KVOTA. 

 

 

III. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u skladu s kriterijima za dodjelu stipendija koji su 

sastavni dio ovoga natječaja. 

 

IV. Prijave na Natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na 

mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.   

Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr.   

Elektroničke prijave podnose se  

OD 15. VELJAČE 2023. OD 12.00 SATI DO 10. OŽUJKA 2023. DO 24.00 SATA.  
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PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ NEMAJU: 

 

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

● studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u ak. god. 2022./2023. 

● studenti „razlikovne“ studijske godine  

● studenti koji su se u ak. god. 2022./2023. upisali na prvu godinu sveučilišnih ili stručnih 

prijediplomskih  studija i na prvu godinu sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih 

studija (izuzev D kategorije, u kojoj studenti prve godine sveučilišnih ili stručnih 

prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija IMAJU pravo 

prijaviti se na Natječaj) 

● studenti koji su od početka prve godine sveučilišnoga ili stručnoga prijediplomskoga ili 

sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskoga studija stekli ukupni prosjek 

ocjena manji od  4,0 (ako se prijavljuju za A kategoriju),  3,5 (ako se prijavljuju za B, C ili E 

kategoriju) ili 3,0 (ako se prijavljuju za D kategoriju) 

● studenti koji su od početka prve godine sveučilišnoga ili stručnoga prijediplomskoga ili 

sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskoga studija stekli manje od N x 55 ECTS 

bodova (gdje je N broj punih godina od početka studija, izuzev tekuće godine studija i godine/a 

mirovanja), izuzev D kategorije. 
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KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA  

 

Stipendije u svih pet (A, B, C, D i E) kategorija dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju na 

sveučilišnim prijediplomskim, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim, sveučilišnim 

diplomskih te stručnim prijediplomskim i stručnim diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. 

 

OPĆI KRITERIJI OBUHVAĆAJU: 

● uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita i ukupno stečeni ECTS bodovi do 30. 

rujna 2022.) 

● dodatna postignuća (Rektorova nagrada ‒ pojedinačne ili do tri autora u suautorstvu, i 

Dekanova nagrada ili jednakovrijedna nagrada uz potvrdu sastavnice). 

 

Kriteriji se odnose na trenutačni studij studenta odnosno na studij na temelju kojega je stečeno pravo 

upisa na diplomski studij.  

 

 POSEBNI KRITERIJI ZA:  

 

A. STIPENDIJE ZA IZVRSNOST 

Pristupnici za ovu kategoriju u trenutku prijave na Natječaj moraju biti unutar 10 % najuspješnijih 

studenata na studijskom programu koji studiraju, u skladu s kriterijima matične sastavnice. 

Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 4,0 ili više. 

 

B. STIPENDIJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU NASTAVNIČKE STUDIJSKE PROGRAME U 

PODRUČJU MATEMATIKE, PRIRODNIH ZNANOSTI I INFORMATIKE (STEM; popis studijskih 

programa nalazi se u izborniku aplikacije putem koje se pristupnici prijavljuju). 

Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 3,5 ili više. 

 

C. STIPENDIJE USPJEŠNIM STUDENTIMA ŠPORTAŠIMA  

Pristupnici za ovu kategoriju moraju biti studenti sa športskim rezultatima u skladu s kriterijima 

Hrvatskoga olimpijskoga odbora i s prosjekom ocjena 3,5 ili više.  

 

D. STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIOEKONOMSKOGA STATUSA  

1. Prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkoga kućanstva ne smiju prelaziti 65 % proračunske 

osnovice odnosno 2.161,90 kn/286,93 EUR (podatci preuzeti iz službene evidencije Porezne uprave 

za 2022. godinu), 

2. Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 3,0 ili više te moraju ostvariti minimalno 

35 ECTS bodova po studijskoj godini, odnosno studenti prve godine moraju imati ukupan prosjek 

svih razreda srednje škole 3,5 ili više.  

 

E. STIPENDIJE ZA STUDENTE UMJETNIČKOGA PODRUČJA  

1. Stipendije se dodjeljuju studentima koji studiraju umjetničke programe na Akademiji dramske 

umjetnosti, Akademiji likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji i Studiju dizajna na Arhitektonskom 

fakultetu. 

2. Pristupnici za ovu kategoriju moraju biti studenti s nagradama i priznanjima ‒ gradske, nacionalne 

i međunarodne razine, s nominacijama za nagrade najviše nacionalne i međunarodne razine ili s 

realiziranim ili istaknutim sudjelovanjem u relevantnim projektima visoke umjetničke vrijednosti. 

3. Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 3,5 ili više. 
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Bodovanje u A, B, C i E kategoriji 

 Bodovi za uspješnost jednaki su umnošku broja ECTS bodova i prosjeka ostvarenih do 30. rujna 

2022.  

 Rektorova nagrada u A, B i C kategoriji (pojedinačna ili do tri autora u suautorstvu) donosi 30 

bodova.  

 Rektorova nagrada u E kategoriji donosi 30 bodova (bez obzira na broj autora). 

 Svaka Dekanova nagrada donosi 5 bodova. 

 Medalja na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba ‒ 5 bodova (samo za C kategoriju). 

 Medalja na Hrvatskom sveučilišnom prvenstvu ‒ 10 bodova (samo za C kategoriju). 

 Nastup za sveučilišnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu – 15 bodova (samo za C 

kategoriju). 

 Umjetničke nagrade i priznanja gradske razine ‒ 5 bodova (samo za E kategoriju) 

 Umjetničke nagrade i priznanja nacionalne razine ili nominacija najviše nacionalne razine ‒ 10 

bodova (samo za E kategoriju). 

 Umjetničke nagrade, priznanja ili nominacije međunarodne razine ‒ 15 bodova (samo za E 

kategoriju). 

 

 

BODOVI SE ZBRAJAJU I RANGIRAJU UNUTAR SASTAVNICA I DODIJELJENIH KVOTA. 

 

Pri vrjednovanju prednost će imati studenti koji uz bolje kriterije uspješnosti u studiju imaju i dodatna 

postignuća (Rektorova nagrada i Dekanova nagrada).  

Ako ne bude dovoljno pristupnika koji udovoljavaju natječajnim uvjetima za pojedinu kategoriju, 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija može slobodna mjesta popuniti kandidatima drugih godina s iste 

sastavnice, odnosno kandidatima iz drugih kategorija.  
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Bodovanje u D kategoriji:  

1. Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima: 

− 500,00 kn/66,36 € ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova  

− od 500,01 kn /66,37 € do 650,00kn /86,27 €  priznaje se 1.350 bodova 

− od 650,01 kn/86,28 € do 800,00 kn/106,18 € priznaje se 1.200 bodova 

− od 800,01 kn/106,19 € do 950,00 kn/126,09 € priznaje se 1.050 bodova 

− od 950,01 kn/126,10 € do 1.100,00 kn/146 €  priznaje se 900 bodova 

− od 1.100,01 kn/146,01 € do 1.250,00 kn/165,90 € priznaje se 750 bodova  

− od 1.250,01 kn/165,91 € do 1.400,00 kn/185,81 € priznaje se 600 bodova  

− od 1.400,01 kn/185,82 € do 1.550,00 kn/205,72 € priznaje se 450 bodova 

− od 1.550,01 kn/205,73 € do 1.800,00 kn/238,90 € priznaje se 300 bodova  

− od 1.800,01 kn/238,91 € do 2.161,90 kn/286,93 € priznaje se 150 bodova. 

  
 U sklopu ovoga prijavnoga obrasca za natječaj potrebno je priložiti potpisanu Izjavu o 

članovima zajedničkoga kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se 

obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju 

životne troškove). Izjavu o članovima zajedničkoga kućanstva nije potrebno ovjeravati kod 

javnog bilježnika. 
 Kao dokaz priložiti Potvrdu o visini dohodaka i primitaka za sve članove kućanstva za 2022. 

godinu, koju izdaje mjerodavna porezna uprava. 

 Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti 

potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda mjerodavne porezne uprave izvan RH i potvrde 

iz RH za sve članove zajedničkoga kućanstva za 2022. godinu. Za članove zajedničkoga 

kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o 

visini ukupno ostvarenih prihoda mjerodavne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i 

potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2022. godinu mjerodavne ustanove za 

mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH. 
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2. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete (kao dokaz priložiti presliku 

djetetova rodnoga lista). 

3. Za studenta koji prema Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ima utvrđeno tjelesno 

oštećenje od 60 do 70 % priznaje se 200 bodova, za oštećenje od 71 do 90 % 300 bodova, a za 

oštećenje veće od 91 % priznaje se 400 bodova (kao dokaz priložiti rješenje Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje); za studenta koji prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, 

profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ima težinu oštećenja funkcionalne 

sposobnosti 2. stupnja, priznaje se 200 bodova, 3. stupnja 300 bodova te 4. stupnja 400 bodova (kao 

dokaz priložiti Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 

osoba s invaliditetom).  

4. Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 300 bodova, a za 

studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili su nepoznata, kao i za studenta bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi odnosno roditeljske potpore, priznaje se 600 bodova (kao dokaz priložiti presliku 

smrtnoga lista roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu mjerodavnoga tijela o nestaloj osobi, 

odnosno rješenje Centra za socijalnu skrb na temelju kojega su bili smješteni u udomiteljskim 

obiteljima, dječjim domovima ili odgojnim institucijama). 

5. Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju, koji nisu obuhvaćeni sustavom 

redovitoga obrazovanja u skladu sa zakonom kojim se regulira socijalna skrb, priznaje se po 200 

bodova za svakoga brata ili sestru, uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu (kao dokaz priložiti 

potvrdu mjerodavnoga  tijela). 

6. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova (kao dokaz priložiti 

potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice). 

7. Za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade, u skladu sa zakonom 

kojim se regulira socijalna skrb, priznaje se 200 bodova, uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu 

(kao dokaz priložiti potvrdu mjerodavnoga centra za socijalnu skrb). 

8. Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % priznaje se 300 bodova, a za 

jednoga roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % priznaje se 150 bodova, uz uvjet da žive u 

zajedničkom kućanstvu (kao dokaz priložiti presliku rješenja mjerodavne ustanove za mirovinsko 

osiguranje). 

9. Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskoga, 

srednjoškolskoga i visokoga obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakoga brata ili sestru, uz 

uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu: 

● kao dokaz priložiti potvrdu o školovanju 

● studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku 

rodnoga lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole 

odnosno visokoga učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitoga obrazovanja. 

 

Ako dva studenta, ili više njih, ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije u kategoriji D 

‒ studenti slabijega socioekonomskoga statusa, imat će studenti koji imaju niži prihod po članu 

zajedničkoga kućanstva, u skladu s točkom 1. 
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DOKUMENTI I PODATCI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ 

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

aplikaciju priložiti skenirane sljedeće potvrde: 

 

 potvrdu da je redoviti student sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, upisan u ak. god. 2022./2023.  

 potvrdu s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do 30. rujna 2022., izračunanim na tri 

decimale, te brojem ostvarenih ECTS bodova  

 potvrdu o neponavljanju godine tijekom dosadašnjega studiranja  

 potvrdu sastavnice da je među 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu u trenutku 

prijave na Natječaj, a u skladu s kriterijima matične sastavnice (odnosi se samo na kandidate u 

kategoriji A) 

 studenti sveučilišnih diplomskih studija i stručnih diplomskih studija obvezni su priložiti potvrdu s 

prosjekom ocjena na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom ili 

stručnom diplomskom studiju (ili na sastavnici ovjerenu presliku isprave o završenom studiju) 

 potvrdu sastavnice o mirovanju prije ak. god. 2022./2023.  

 

Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka.  

 

STUDENTI KOJI SU STUDIRALI U INOZEMSTVU trebaju priložiti ljestvicu kojom se ocjene stečene u 
inozemstvu mogu izjednačiti sa sustavom ocjenjivanja u Republici Hrvatskoj. 
 
U KATEGORIJI C kandidat je dužan priložiti i potvrdu o kategorizaciji športaša prema Kriterijima 

Hrvatskoga olimpijskoga odbora. 

U KATEGORIJI D kandidat prve godine dužan je priložiti presliku svjedodžbi svih razreda srednje 

škole.  

U KATEGORIJI E kandidat je dužan priložiti potvrdu o umjetničkim nagradama, priznanjima ili 

nominacijama. 
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ZA DOKAZ O DODATNIM POSTIGNUĆIMA potrebno je priložiti skenirane potvrde o dobivenoj 

Rektorovoj nagradi (pojedinačne ili do tri autora u suautorstvu) i/ili potvrda o dobivenoj Dekanovoj 

nagradi (ili jednakovrijednoj nagradi, uz potvrdu sastavnice), potvrde o osvojenim medaljama i/ili 

nastupu za sveučilišnu reprezentaciju na europskom prvenstvu (samo za C kategoriju) te potvrdu o 

umjetničkim nagradama, priznanjima ili nominacijama (samo za E kategoriju). 

 

 

 

EVALUACIJSKI POSTUPAK I PRAVO NA PRIGOVOR 
 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

Sveučilišta u Zagrebu, nakon što razmotri 

sve pristigle prijave, utvrdit će popis 

kandidata koji ispunjavaju uvjete i 

kriterije Natječaja te sastaviti 

PRIVREMENU RANG-LISTU kandidata 

koji ostvaruju pravo na stipendiju te istu 

objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta. 

 

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na 

stipendiju mogu u roku od tri dana od 

dana objave privremene rang-liste na 

mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti 

pisani prigovor Povjerenstvu za dodjelu 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu 

elektroničkim putem na adresu: 

stipendije@unizg.hr. 

 

Na temelju dodijeljenih bodova i 

prihvaćenih prigovora, Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 

utvrđuje KONAČNU RANG-LISTU 

dobitnika stipendija te je upućuje Senatu 

Sveučilišta u Zagrebu koji donosi 

konačnu odluku. 

Konačna odluka Senata o dodjeli 

stipendija objavljuje se na mrežnim 

stranicama Sveučilišta. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Nakon što Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu obradi pristigle prijave i utvrdi 

konačnu rang-listu dobitnika te istu javno objavi, studenti dobitnici stipendija dužni su potpisati 

UGOVOR O STIPENDIRANJU. Studenti dobitnici, uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, ne mogu primati 

drugu stipendiju iz javnih izvora (izuzev Erasmus+ stipendije) u tekućoj akademskoj godini (od 1. 

listopada 2022. do 30. rujna 2023.), što jamče potpisivanjem Ugovora o stipendiranju.  
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Prijavom na Natječaj kandidat prihvaća sve navedene uvjete i kriterije te daje privolu Sveučilištu u 

Zagrebu za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja, suglasan je da se njegovi 

osobni podatci čuvaju i objave na rang-listi studenata koji su sudjelovali u Natječaju za dodjelu stipendija 

Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 

42/2018). 

 

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-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. 
NEOPOREZIVI PRIMITCI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA 

 

SIF_NOP

_PRM 
OPIS 

01 
Primitci od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice koji su obračunani nakon 1. siječnja 2022. i 

primitci na osnovi ugovora životnoga osiguranja. 

02 

Primitci na osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznoga 

obveznika koji ne podliježu oporezivanju u skladu s odredbom članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na 

dohodak i primitci na osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova 

njihovih obitelji. 

04 

Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se 

uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga 

rata i članova njihovih obitelji. 

22 
Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno 

razdoblje. 

35 
Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji. 

38 
Primitci fizičkih osoba na osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi, u skladu s posebnim propisima 

prema kojima se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti. 

41 
Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret Državnoga proračuna RH ili na teret 

sredstava obveznoga osiguranja. 

42 Primitci na osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju. 

54 Novčana pomoć polaznicima stručnoga osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa. 

 

 


