
 

TABLICA PRIKAZA UVJETA I POTREBENE DOKUMENTACIJE KOJOM SE 

DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA 

    

R.BR. UVJET 
POTREBAN PODATAK/ 

DOKUMENTACIJA 
PODNOSITELJ 

1 
Državljanstvo Republike 

Hrvatske 
-  

Svi 

2 

Prebivalište na području 

Grada Opatije za 

podnositelja i ostale 

članove zajedničkog 

domaćinstva 

Izjava o članovima zajedničkog 

domaćinstva                                          

OIB za sve članove zajedničkog 

domaćinstva - na predviđenom obrascu      

Svi 

3 Redoviti učenik/student 
Potvrda o upisu u školu/visoko učilište 

za školsku/akademsku godinu 

2021./2022.  
Svi 

4 
Student 

poslijediplomskog 

studija 

Preslika diplome posljednjeg prethodno 

završenog studija i/ili rješenje o 

akademskom priznavanju inozemne 

diplome 

Podnositelji 

prijave za 

stipendiju za 

poslijediplomski 

studij 

5 Prosjek ocjena 

Preslika svjedodžbe/prijepis ocjena u 

prethodne dvije školske/akademske 

godine, odvojeno po godinama              
*učenici II. razreda srednje škole - 

preslika svjedodžbe prethodne školske 

godine 

Svi, osim 

podnositelja 

prijave za 

stipendiju za 

poslijediplomski 

studij 

6 Prosjek ocjena 
Prijepis ocjena svih godina prethodno 

završenih studija, odvojeno po 

godinama 

Podnositelji 

prijave za 

stipendiju za 

poslijediplomski 

studij 

7 Ostvareni ECTS bodovi 

Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u 

prethodne dvije godine studija, odvojeno 

po godinama (ukoliko nije navedeno na 

prijepisu ocjena) 

Studenti 

8 Socijalni uvjet 
Rješenje o pravu na zajamčenu 

minimalnu naknadu 

Podnositelji 

prijave za 

stipendije 

temeljem 

imovinskog 

statusa 



9 Uvjet prihoda 

 - Potvrda Porezne uprave o visini 

dohotka za 2020. i 2021. godinu - za sve 

članove zajedničkog domaćinstva                                                                                                                  

- dokaz o ostvarenim prihodima u 

posljednjih 12 mjeseci – od 10/2020 do 

09/2021 (potvrda o isplaćenim plaćama, 

potvrda o isplaćenim mirovinama, 

potvrda Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda 

za zdravstveno osiguranje, potvrda 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, potvrda škole/učilišta - 

ovisno o statusu osobe) - za sve članove 

zajedničkog domaćinstva                                                       

Podnositelji 

prijave za 

stipendije 

temeljem 

imovinskog 

statusa 

10 Visina školarine Potvrda o visini školarine 

Podnositelji 

prijave za 

stipendiju za 

poslijediplomski 

studij 

11 

Studij nije financiran ili 

je sufinanciran iz drugih 

izvora manje od 50 % 

visine školarine 

Izjava ili druga odgovarajuća 

dokumentacija 

Podnositelji 

prijave za 

stipendiju za 

poslijediplomski 

studij 

  DODATNA DOKUMENTACIJA   

12 
Postignuća tijekom 

obrazovanja 

Priznanja, diplome i potvrde o 

rezultatima s natjecanja, sudjelovanju na 

znanstvenim i stručnim projektima i 

skupovima, objavljenim znanstvenim i 

stručnim radovima, preporuka 

nastavnika i drugo 

  

13 Doprinos zajednici Potvrda o volonterskom radu   

  *za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod   

 


