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Na temelju članka 65. i 230. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 1. sjednici u akademskoj 2014./2015.
godini održanoj _______ 2014. godine pod točkom _____. dnevnog reda donio je
PRAVILNIK
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu
studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se
određuje uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Članak 2.
(1) Za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) mogu se natjecati hrvatski državljani u statusu
redovitih studenta sveučilišnih i stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom..
(2) Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija iz stavka 1. ovog članka su
redoviti studenti ( u daljnjem tekstu: studenti) preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih
sveučilišnih studija integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te,
preddiplomskog stručnog studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.
Članak 3.
Za dodjelu studentskih stipendija i potpora, studenti iz članka 2. ovog Pravilnika mogu se
natjecati u sljedećim kategorijama:
A.) Stipendije za izvrsnostB.) Stipendije studentima aktivnim sportašima
C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe
D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe
II. OPĆI UVJETI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA I POTPORA
Članak 4.
(1) Za dodjelu studentske stipendije i potpore mogu se natjecati studenti iz članka 2. ovog
Pravilnika uz sljedeće opće uvjete:
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•

•

da su hrvatski državljani , što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava:
domovnica, rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnica (na stranici sa
slikom) ili preslikom obje strane osobne iskaznice
da imaju status redovitog studenta na znanstveno-nastavnoj ili umjetničko-nastavnoj
sastavnici Sveučilišta, što se dokazuje ovjerom na prijavnom obrascu za dodjelu
stipendija
Članak 5.

Studentske stipendije i potpore dodjeljuju se prema odvojenim rang listama za svaku pojedinu
kategoriju iz članka 3. ovog Pravilnika prema posebnim uvjetima i kriterijima u okviru svake
kategorije.
III. POSEBNI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA I
POTPORA
III.. 1. A) Stipendije za izvrsnostČlanak 6.
(1) Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju
na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i
specijalističkih diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta koji su izrazito uspješni studenti u dosadašnjem studiju
uz sljedeće uvjete:
• A1.) za studente viših godina studija da su stekli minimalno 55 ECTS bodova u
prethodnoj akademskoj godini i ostvarili prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom
studija prema kojem ulaze u 10% (deset posto) najuspješnijih studenata na studiju
sukladno kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice
na kojoj studiraju.
• A2.) za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog
studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija da
se nalaze na rang listi 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i
kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice (rezultati
državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka).
• A3.) za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija da se nalaze na
rang listi 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima
matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice na kojoj studiraju
(rezultati razredbenog postupka ili uspjeh/aritmetički prosjek ocjena svih položenih
ispita na prethodnoj razini studija) .
(2) Stipendije za kategoriju A pod A1.), A2.) i A3) dodjeljuju se prema kriteriju
izvrsnosti kako slijedi:
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Kriterij za kategoriju A navedenu pod A1.) za studente viših godina prediplomskih
sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te integriranih preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija je prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija
zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj za dodjelu
studentskih stipednija i potpora zaokružen na tri decimale. Kriterij za dodjelu
stipendije studentima više godine diplomskog sveučilišnog studija je prosjek ocjena
svih položenih ispita zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi
natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora. zaokružen na tri decimale na istoj
razini studija
• Kriterij za kategoriju A navedenu pod A2.) za studente I. godine preddiplomskog
sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija je uspjeh na državnoj maturi i/ili
razredbenom postupku
• Kriterij za kategoriju A navedenu pod A3.) za studente I. godine diplomskog
sveučilišnog studija je prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog
sveučlišnog studija zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi
natječaj za dodjelu stipendija i potpora zaokružen na tri decimale.
(3) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena svih položenih ispita tijekom studija utvrđuje se
za prosječnu ocjenu s brojem bodova kako slijedi::
• od 4,800 do 5,000-40 bodova
• od 4,600 do 4,799-35 bodova
• od 4,400 do 4,599--30 bodova
• od 4,200 do 4,399 – 25 bodova
• od 4,000 do 4,199-20 bodova
(4) Pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom
studija kao što su rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada te druge nagrade i
priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni), kao i uspjesi na
natjecanjima državne ili međunarodne razine, a za umjetničke studije uzimaju u obzir
ostvareni javni umjetnički nastupi kao i umjetnička djela.
(5) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje
se na način kako slijedi:
• rektorova nagrada -20 vodova
• dekanova/pročelnikova nagrada -10 bodova
• ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem -5
bodova
(6) Natjecanja na međunarodnoj ili državnoj razini uključujući i sportska natjecanja
vrednuju se na način kako slijedi:
Državni rang natjecanja:
• osvojeno 1. mjesto -15 bodova
• osvojeno 2. mjesto - 10 bodova
• osvojeno 3. mjesto -5 bodova
Međunarodni rang natjecanja:
• osvojeno 1. mjesto -20 bodova
• osvojeno 2. mjesto - 15 bodova
• osvojeno 3. mjesto -10 bodova
•
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(7) Objavljeni radovi boduju se prema kategorizaciji: izvorni znanstveni radovi,
pregledni radovi te stručni radovi objavljeni u časopisima vrednuju se na način kako slijedi:
• objavljeni radovi u međunarodnoj recenziranoj publikaciji
- samostalni rad - 15 bodova
- rad do 3 autora -12 bodova
- rad od 3 do 5 autora -10 bodova
• objavljeni radovi u domaćoj recenziranoj publikaciji
- samostalni rad - 15 bodova
- rad do 3 autora -10 bodova
- rad od 3 do 5 autora -8 bodova
• objavljen stručni rad i
- samostalni rad - 10 bodova
- rad do 3 autora -8 bodova
- rad od 3 do 5 autora - 6 bodova
(8) Bodovana vrijednost umjetničkih nastupa i umjetničkih izložbi vrednuje se na
način kako slijedi.
• Umjetnički nastup/umjetnička djela
- priznanje za javni umjetnički nastup - 15 bodova
- priznanje za umjetnička djela -15 bodova
- drugi vidovi umjetničke prezentacije koju priznaje
Umjetnička akademija -10 bodova
(9) U slučaju da dva ili više studenata prema prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom
studija i drugih postignuća tijekom studija imaju jednak ukupan broj bodova, vrednovanje će
se izvršit prema prosjeku ocjena do treće decimale.
Članak 7.
Na natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost ne mogu se prijavit studenti:
• koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod A1), A2) i A3)
• koji su na završnoj godine studija (apsolventi)
• koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj
• koji imaju prekid studija
• studenti korisnici drugih stipendija
III.2. B) Stipendije studentima aktivnim sportašima
Članak 8.
(1) Stipendije studentima aktivnim sportašima dodjeljuju se redovitim studentima koji
studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima,
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim
stručnim studijima i specijalističkih diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim
i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta uz sljedeće uvjete:
•

1., 2. ili 3. stupanj kategorizacije sportaša što se dokazuje rješenjem Hrvatskog
olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša
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(2) Stipendije za ovu kategoriju dodjeljuju se prema kriterijima kako slijedi: :
• za studene koji su prvi puta upisali prvu godinu preeddiplomskog sveučilišnog studija
ili stručnog studija je mjesto na rang listi prema ostvrenim rezultatima državne mature
i/ili rezultatima razredbenog postupka na visokom učilištu koje je student upisao
• za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih ili preddiplomskih stručnih
studija prosjek svih ocjena na studiju zaokružen na tri decimale zaključno s 31.
listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj za dodjelu stipendija i
potpora
• za studente koji su upisali prvu godine diplomskog sveučilišnog studija ili
specijalističkog diplomskog stručnog studija je prosjek ocjena na studij koji prethodi
upisanoj višoj razii studija zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj za dodjelu stipendija i potpora zaokružen na tri decimale.
• za studente više godine diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog studija je
prosjek ocjena zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi
natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora, zaokružen na tri decimale na istoj
razini studija
(3) Uz kriterija navedene u stavku 2. ovog članka vrednovat će uspješnost tijekom studija,
dodatna postignuća: rektorova nagrada, dekanska/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i
priznanja tijekom studija.
(4) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena tijekom studija utvrđuje se za prosječnu ocjenu s
brojem bodova kako slijedi::
• od 3,800 do 3,999 -10 bodova
• od 4,000 do 4,299 - 15 bodova
• od 4,300 do 4,599 -20 bodova
• od 4,600 do 4,799 -25 bodova
• od 4,800 do5,000 - 30 bodova
(5) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje
se na način kako slijedi:
• rektorova nagrada-20 bodova
• dekanova/pročelnikova nagrada-10 bodova
• ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem-5
bodova
(6) U slučaju da dva ili više studenata imaju jednak ukupan broj bodova. prednost pri
dodjeli stipendije imat će studenti koji imaju viši stupanj kategorizacije sportaša.
Članak 9.
Na natječaj za dodjelu stipendija za studente aktivne sportaše ne mogu se prijavit studenti:
• koji nisu kategorizirani sportaši
• koji su na završnoj godine studija (apsolventi)
• koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj
• koji imaju prekid studija
• studenti korisnici drugih stipendija
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III.3. C) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe
Članak 10.
(1) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuje se redovitim studentima
viših godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim
sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te
preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkih diplomskim stručnim studijima na
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku za jednu od navedenih kategorija kako slijedi:
• C1) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
• C2) studenti s invaliditetom
• C3) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
(2) Student slabijeg socijalno ekonomskog stanja je redoviti student samac/član obitelji
koji je korisnik pomoći za uzdržavanje.
(3) Student s invaliditetom je redoviti student s 60 postotnim ili višim tjelesnim
oštećenjem.
(4) Student koji pripada drugim potencijalno ranjivim skupinama je redoviti student:
• koji živi u obitelji s troje ili više malodobne djece
• koji je roditelj
• čiji je roditelj hrvatski branitelj – 100% invalid
• koji je bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih
obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja)
• koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu
skrb
Članak 11.
Za sve tri kategorije navedene pod C1), C2) i C3) u članku 10. ovog Pravilnika, redoviti
studenti uz opće uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika trebaju ispuniti i posebne uvjete kako
slijedi:
• da su redoviti studenti II. ili viših godina sveučilišnih ili stručnih studija
• ostvarili prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini studija najmanje
3,00
Članak 12..
Uz uvjete iz članka 11. ovog Pravilnika, studenti za dodjelu stipendija za kategoriju C pod
C1.), C2.) i C3.) trebaju ispuniti i posebne kriterije za svaku navedenu kategoriju.

III.3.1. C1.) Studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
Članak 13.
(1) Za dodjelu stipendija u okviru ove kategorije studenti trebaju ispuniti sljedeća dva
kriterija:
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da im prosječno ostvareni prihod po članu zajedničkog kućanstva do 70% minimalne
plaće koja se utvrđuje odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne
porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku
godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstava u mirovini dokaz su
potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za
prethodnu kalendarsku godinu.
• dostavljanje Izjavu o članovima zajedničkog kućanstava (pod zajedničkim
kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive
na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).
(2) Uz bodovanu vrijednost kriterija navedenih u stavku 1. ovog članka vrednovat će,
prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada,
dekanska/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
(3) Bodovana vrijednost prema kriteriju prosječno ostvarenog prihoda po članu
zajedničkog kućanstva navedenom u stavku 1. ovog članka vrednuje se na način kako slijedi:
• Prihod po članu zajedničkog kućanstva:
- do 10% minimalne plaće-80 bodova
- do 20% minimalne plaće-70 bodova
- do 30% minimalne plaće-60 bodova
- do 40% minimalne plaće-50 bodova
- do 50% minimalne plaće-40 bodova
- do 60% minimalne plaće-30 bodova
- do 70% minimalne plaće-20 bodova
(5) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za
prosjek ocjenu s brojem bodova kako slijedi::
• od 3,000 do 3,499 -9 bodova
• od 3,500 do 3,799-10 bodova
• od 3,800 do 3,999 -11 bodova
• od 4,000 do 4,299 - 12 bodova
• od 4,300 do 4,599-13 bodova
• od 4,600 do 4,799-14 bodova
• od 4,800 do5,000-15 bodova
(6) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja)
vrednuje se na način kako slijedi:
• rektorova nagrada-20 bodova
• dekanova/pročelnikova nagrada-10 bodova
• ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem-5
bodova
(7) U slučaju da dva ili više studenta u okvire kategorije studenti slabijeg socijalnoekonomskog stanja ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti
koji imaju niži prihod po članu zajedničkog kućanstva.
•
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III. 3. 2. C2) Studenti s invaliditetom
	
  

Članak 14.
(1) Za dodjelu stipendije u okvire ove kategorije mogu se natjecati studenti koji prema
rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen postotak tjelesnog
oštećenja 60 % ili više.
(2) Pri vrednovanju u obzir će se uzimati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja te
kriteriji uspješnosti u studiju, prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna
postignuća: rektorova nagrada, dekanska nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
(3) Bodovna vrijednost prema postotku tjelesnog oštećenja:
• Postotak tjelesnog oštećenja:
- 60% -40 bodova
- od 61 do 80% - 60 bodova
- od 81 do 100% - 80 bodova
(4) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za
prosjek ocjenu s brojem bodova kako slijedi::
• od 3,000 do 3,499 - 9 bodova
• od 3,500 do 3,799 -10 bodova
• od 3,800 do 3,999 -11 bodova
• od 4,000 do 4,299 -12 bodova
• od 4,300 do 4,599 -13 bodova
• od 4,600 do 4,799 -14 bodova
• od 4,800 do5,000 -15 bodova
(5) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja)
vrednuje se na način kako slijedi:
• rektorova nagrada-20 bodova
• dekanova/pročelnikova nagrada-10 bodova
• ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem-5
bodova
(6) U slučaju da dva ili više studenta u okvire kategorije studenti s invaliditetom
ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji imaju viši
postotak tjelesnog oštećenja. Studenti s invaliditetom koji su aktivni kategorizirani sportaši,
što se dokazuje potvrdom Hrvatskog paraolimpijskog odbora o 1,. 2. ili 3. stupnju
kategorizacije sportaša imaju prednost u odnosu na studente s invaliditetom koji nisu aktivni
kategorizirani sportaši.
III. 3. 3. C3) Studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
Članak 15.
(1) Student koji pripada drugim potencijalno ranjivim skupinama je student:
• koji živi u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojem su brat ili sestra
predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja)
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• koji je roditelj
• čiji je roditelj hrvatski branitelj - 100% invalid
• koji je bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih
obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja)
• koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira
socijalnu skrb
(2) Za dodjelu stipendija u okviru ove kategorije studenti trebaju priložiti odgovarajuće
dokaze kako slijedi::
• Student koji živi u obitelji s troje ili više malodobne djece (kojem su brat ili sestra
predškolske dobi ili u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja)
kao dokaz prilaže preslika rodnog lista za predškolsko dijete te potvrda osnovne
ili srednje škole
• Student koji je roditelj-pristupnici koji imaju djecu. U slučaju da oba roditelja
studiraju, samo jedan može ostvariti pravo na stipendiju,a dokaz prilaže se
preslika rodnog lista
• Student čije je roditelj hrvatski branitelj-100% invalid, kao dokaz prilaže se rješenje
nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje
• Studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih
obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja) pravo
na ovu stipendiju mogu ostvariti studenti koji su putem rješenja Centra za
socijalnu skrb bili smješteni u udomiteljskim obiteljima, dječjim domovima ili
odgojnim institucijama te studenti bez oba roditelja.
• Student koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji
regulira socijalnu skrb, a kao dokaz prilaže se potvrda nadležnog Centra za
socijalnu skrb.
(3) Bodovna vrijednost socijalnih uvjeta utvrđuje se na način kako slijedi:
• student koji živi u obitelji s troje ili više malodobne djece- 40 bodova
• student koji roditelj- 50 bodova
• Student čije je roditelj hrvatski branitelj-100% invalid-60 bodova
• Studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih
obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja)-70
bodova
• Student koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji
regulira socijalnu skrb-80 bodova
(4) Uz bodovanu vrijednost kriterija navedene u stavku 2. ovog članka vrednovat će,
prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada,
dekanska nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
(5) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za
prosjek ocjenu s brojem bodova kako slijedi::
• od 3,000 do 3,499 -9 bodova
• od 3,500 do 3,799-10 bodova
• od 3,800 do 3,999 -11 bodova
• od 4,000 do 4,299 - 12 bodova
• od 4,300 do 4,599-13 bodova
• od 4,600 do 4,799-14 bodova
• od 4,800 do5,000-15 bodova

11

(6) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje
se na način kako slijedi:
• rektorova nagrada-20 bodova
• dekanova/pročelnikova nagrada-10 bodova
• ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem-5
bodova
(6) U slučaju da dva ili više studenta u okvire kategorije studenti koji pripadaju
potencijalno ranjivim skupinama ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat
će studenti oji imaju veći broj bodova prema socijalnim uvjetima navedenim u stavku 2. ovog
članka.
Članak 16.
Za C kategoriju stipendija studentima u stanju socijalne potrebe mogu se prijaviti redoviti
studenti koji ispunjavaju uvjete i mogu se prijaviti u bilo koju od tri kategorije pod C1), C2) i
C3), a pravo na stipendiju mogu ostvariti samo po jednoj osnovi.
Članak 17.
Na natječaj za dodjelu stipendija pod C studenti u stanju socijalne potrebe ne mogu se prijaviti
studenti:
•
•
•
•
•
•

I. godine sveučilišnih i stručnih studija
studenti koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod C1), C2) i C3)
studenti završne godine studija (apsolventi)
koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj
koji imaju prekid studija
studenti korisnici drugih stipendija

III. 4.. D potpore studentima u stanju socijalne potrebe
Članak 18.
(1) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuje redovitim studentima viših
godina koji studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim
studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima,
preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
(2) Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studije (školarine) u iznosu
od 50% do 100% iznosa školarine na način da se prema ukupnom broju za dodjelu
studentskih potpora 50% dodjeljuje za iznos od 50% školarine i 50% za iznos od 100%
školarine.
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Članak 19.
Za dodjelu potpore redoviti studenti uz opće uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika trebaju
ispuniti i posebne uvjete kako slijedi:
• da su redoviti studenti II. ili viših godina sveučilišnih ili stručnih studija
• ostvarili prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini studija najmanje
3,00
Članak 20.
(1) Uz uvjete navedene u članku 19. ovog Pravilnika studenti trebaju ispuniti sljedeća dva
kriterija:
• da im je prosječno ostvareni prihod po članu zajedničkog kućanstva do 70%
minimalne plaće koja se utvrđuje odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom
nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu
kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstava u mirovini
dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene
mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.
• dostavljanje Izjavu o članovima zajedničkog kućanstava (pod zajedničkim
kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive
na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).
(2) Uz bodovanu vrijednost kriterija navedene u stavku 1. ovog članka vrednovat će,
prosjek ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada,
dekanska nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
(3) Bodovana vrijednost prema kriteriju prosječno ostvarenog prihoda po članu
zajedničkog kućanstva navedenom u stavku 1. ovog članka vrednuje se na način kako slijedi:
• Prihod po članu zajedničkog kućanstva:
- do 10% minimalne plaće-80 bodova
- do 20% minimalne plaće-70 bodova
- do 30% minimalne plaće-60 bodova
- do 40% minimalne plaće-50 bodova
- do 50% minimalne plaće-40 bodova
- do 60% minimalne plaće-30 bodova
- do 70% minimalne plaće-20 bodova
(4) Uz kriterij materijalnog položaja vrednovat će kriterij uspješnosti u studiju, prosjek
ocjena na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada,
dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
(5) Bodovanu vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za
prosjek ocjenu s brojem bodova kako slijedi::
• od 3,000 do 3,499 - 9 bodova
• od 3,500 do 3,799 -10 bodova
• od 3,800 do 3,999 -11 bodova
• od 4,000 do 4,299 - 12 bodova
• od 4,300 do 4,599 -13 bodova
• od 4,600 do 4,799 -14 bodova
• od 4,800 do5,000 -15 bodova
(6) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje
se na način kako slijedi:
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rektorova nagrada -20 bodova
dekanova/pročelnikova nagrada -10 bodova
ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem-5
bodova
(7) U slučaju da dva ili više studenta u okvire kategorije ostvare isti broj bodova,
prednost pri dodjeli potpore imat će studenti koji imaju niži prihod po članu zajedničkog
kućanstva.
•
•
•

Članak 21.
Na natječaj za dodjelu pod D potpore studentima u stanju socijalne potrebe ne mogu se
prijaviti studenti:
• I. godine sveučilišnih i stručnih studija
• studenti koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod D
• studenti završne godine studija (apsolventi)
• koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj
• koji imaju prekid studija
• studenti korisnici drugih stipendija i potpora
IV. IZNOS STUDENTSKE STIPENDIJE I POTPORE
Članak 22.
(1) Sredstva za dodjelu i isplatu studentskih stipendija i potpora osiguravaju se iz
sredstava za stipendije i potpore u okviru školarina iz Programskih ugovora te Fonda za
pomoć studentima u stanju socijalne potrebe (u daljnjem tekst: Fond).
(2) Visina iznosa studentske stipendije određuje se Odlukom Rektora sukladno
osiguranim sredstvima iz Programskih ugovora i Fonda.
(3) Rektor može mijenjati visinu studentske stipendije posebnom odlukom o
mjesečnom iznosu studentske stipendije za svaku novu kalendarsku godinu.
(4) Studentske stipendije isplaćuju se u mjesečnim obrocima kroz jednu akademsku
godinu za razdoblje do 1. listopada tekuće akademske godine do zaključno s 30. rujnom iduće
akademske godine.
(5) Potpore studentima za pokriće troškova studije (školarine) u iznosu od 50% do
100% iznosa školarine dodjeljuju se jednokratno.
V. PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA I
POTPORA
Članak 24.
Postupak dodjele studentske stipendije i potpore temelji se na načelima:
− izvrsnosti i kvalitete – korisnici potpora i stipendija dodjelu sredstava moraju opravdati
svojim postignućima,
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− socijalne pravičnosti – u dodjeli sredstava uvažava se potreba povećanja dostupnosti
visokog obrazovanja studentima slabijeg socijalno ekonomskog statusa,
− transparentnosti – studentima se daje informacija o uvjetima, načinu i postupku dodjele
sredstava, a podnositelju prijave dostavit će se povratna informacija o odluci,
− nepristranosti i jednakosti postupka – za sve podnositelje prijava za dodjelom sredstava
temeljem ovog Pravilnika, bez iznimke vrijedi jednak postupak, a prijave se procjenjuju
temeljem ustanovljenih kriterija neovisnom stručnom procjenom,
− supsidijarnosti – pravo na dodjelu stipendije i potpore temeljem ovog Pravilnika redoviti
student može ostvariti ukoliko istu nije ostvario po drugoj osnovi,
− djelotvornosti – postupak dodjele u okviru raspoloživih sredstava provest će se u
razumnom roku, poštujući pravne okvire i etička načela Sveučilišta.
Članak 25.
(1) Studentske stipendije i potpore dodjeljuju se na temelju javno objavljenog
natječaja.
(2) Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora ( u daljnjem tekstu:
Natječaj) raspisuje se na temelju Odluke Senata Sveučilišta jedanput godišnje za svaku novu
akademsku godinu.
(3) Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora ( u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Senat Sveučilišta. Povjerenstvo ima pet (5)
članova koje čini dva predstavnika nastavnika i dva predstavnika studenta koje predlaže
Studentski zbor Sveučilišta. Predsjednik Povjerenstva je po funkciji prorektor za nastavu i
studente.
Članak 26.
(1) Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Sveučilišta i na internetskim
stranicama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta.
(2) Student se može prijaviti na Natječaj samo u jednoj od kategorija navedenih u
članku 3. ovog Pravilnika.
(3). Prijave se podnose na prijavnom obrascu
- Obrazac za prijavu A – stipendija za izvrsnost
- Obrazac za prijavu B – stipendija za aktivne sportaše
- Obrazac za prijavu C - stipendija studentima u stanju socijalne potrebe prema
kategorijama: C1) C2) i C3)
- Obrazac za prijavu D – potpora studentima u tanju socijalne potrebe
(4) Prijavni obrasci A., B., C. i D. sastavni su dio ovog Pravilnika i objavljuje su na
Internet stranici Sveučilišta.
(5) Obrazac za prijavu na Natječaj, koji u popunili student i znanstveno-nastavna ili
umjetničko-nastavna sastavnica i kojeg je ovjerila znanstveno-nastavna ili umjetničkonastavna sastavnica, student dostavlja poštom s naznakom kategorije iz članka 3. ovog
Pravilnika na koju se student prijavljuje s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju
uvjeta Natječaja.
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(6)Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u roku za podnošenje prijave
utvrđenom Natječajem s potpunom dokumentacijom.
(7) Prijave koje sadrže nepotpune i neuredno popunjene prijavne obrasce, te
neovjereni prijavni obrasci kao i nepotpunu dokumentaciju te prijave koje ne budu podnesene
u propisanom roku neće se razmatrati.
(8) Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za
podnošenje prijave neće se razmatrati.
(9) Dostavljena dokumentacija uz prijavu na Natječaj ne vraća se podnositeljima
prijave.
Članak 27.
(1) Nakon isteka roka za podnošenja prijava na Natječaj te razmatranja svih potpunih
i pravodobnih prijava, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang lista za svaku kategoriju iz članka
4. ovog Pravilnika prema uvjetima i kriterijima navedenim u člancima 4. do 21. ovog
Pravilnika i sukladno broju studentskih stipendija i potpora koje se dodjeljuju za pojedinu
kategoriju.
(2) Prijedlog rang lista studentskih stipendija i potpora za svaku pojedinu kategoriju
sastavlja Povjerenstvo koje je obvezno u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja
dostaviti Senatu konačni prijedlog rang lista za dodjelu studentskih stipendija i potpora.
(3) Odluku o konačnoj rang listi za dodjelu studentskih stipendija i potpora za svaku
akademsku godinu donosi Senat.
(4) Odluka Senata s konačnim rang listama za dodjelu stipendija i potpora objavljuje
se na Internet stranicama Sveučilišta.
(5) Rang lista iz stavka 4. ovog članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta,
ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice,
godinu upisa na znanstveno/umjetničko-nastavu sastavnicu, ukupan broj ostvarenih bodova.
Članak 28.
(1) U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang liste iz članka 27. ovog Pravilnika,
studenti mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu.
(2) Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od osam dana od dana isteka roka od
podnošenja prigovora.
Članak 29.
(1) Sa svakim studentom kojemu je na temelju Odluke Senata iz članka 27. ovog
Pravilnika dodijeljena stipendija ili potpora Sveučilište sklapa ugovor o dodjeli stipendija i
potpora najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata Natječaja.
(2) Student dobitnik stipendije ili potpore dužan je u propisanom roku pristupiti
potpisivanju ugovor. Ukoliko student dobitnik stipendije ili potpore u propisanom roku ne
pristupi potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije ili potpore smatrat će se da je od iste
odustao.
(3) Ugovorom o dodjeli stipendija ili potpora utvrđuje se vrijeme trajanja ugovora i
međusobna prava i obveze Sveučilišta i studenta.
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Članak 30.
(1) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije ili potpore, kao i za vrijeme
trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju ili potporu.
(2) Ukoliko je student istovremeno primao više stipendija ili potpora dužan je za
razdoblje u kojem je uz stipendiju ili potporu Sveučilišta primao stipendiju ili potporu po
nekoj drugoj osnovi, vratiti primljeni iznos stipendije ili potpore Sveučilišta i o istome
obavijestiti Sveučilište.
Članak 31.
Novčani iznos studentske stipendije ili potpore isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije..
Članak 32.
(1) Korisnik stipendije ili potpore temeljem odredbi ovog Pravilnika gubi pravo na
potporu ili stipendiju ako:
− prekine studij,
− izgubi status redovitog studenta,
− se utvrdi da je u postupku natječaja dostavio netočne i neistinite podatke i dokumente.
(2) O prekidu i razlozima prekida studija, gubitka statusa redovitog studenta, korisnik
stipendije dužan je u roku od petnaest (15) dana obavijestiti Sveučilište. Ukoliko student u
propisanom roku ne obavijesti Sveučilište o prekidu studija ili gubitku statusa redovitog
studenta, Sveučilište pridržava pravo tražiti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije ili
potpore.
(3) U slučaju da se naknadno utvrdi da je korisnik stipendije ili potpore ostvario pravo na
korištenje stipendije ili potpore na temelju netočnih i neistinitih podataka i dokumenata,
korisnik stipendije ili potpore je dužan Sveučilištu vratiti cjelokupan iznosa isplaćene
stipendije ili potpore.
VI. ADMINISTRATIVNO-STRUČNI POSLOVI
Članak 33.
Administrativno-stručne poslove objave i provedbe Natječaja obavlja Odjel za nastavu i
studente rektorata Sveučilišta, a i isplatu stipendija i potpora obavlja Služba za financije,
poslovne odnose, investicije i izgradnju
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
(1) Ovaj Pravilnik donosi Senat uz prethodno mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja.
(2) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način koji je Pravilnik donesen.
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Članak 35.
Navođenje imenica u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem smislu tumačiti
kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 36.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o o potporama i stipendijama
studentima u stanju socijalne potrebe i studentima invalidima na Sveučilištu Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku od 27. prosinca 2013. godine.
Članak 37.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici
Sveučilišta.
REKTOR
Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera dana _____ 2014. godine te je stupio na snagu dana _____ 2014. godine.
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