SVEUČILIŠTE U SPLITU
STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Sinjska 6
Broj : 2643 /11g.
Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 602-01/1103/00123, URBROJ: 533-07-11-0002,
o kriterijima za raspodjelu mjesta u
studentskim domovima Studentskih centara u Republici Hrvatskoj za akademsku
godinu 2011/2012. od 09. svibnja 2011. godine i članka 2. točka 1. Pravilnika o
stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga, Studentski centar
Split raspisuje
N A T J E Č A J
za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenata Sveučilišta u
Splitu za akad. god. 2011/12., a koji stanuju
u privatnom smještaju (podstanari)
OPĆE ODREDBE

I.

Pravo natjecanja i smještaja u studentski dom u akademskoj 2011./2012. godini
imaju:
1. redoviti studenti državljani Republike Hrvatske
2. redoviti studenti Hrvati iz drugih država

II.

UVIJETI

A: Kandidati koji se natječu, a stječu izravno pravo na potporu za privatni
smještaj uz molbu prilažu slijedeće dokumente:

1.

Studenti koji imaju prosjek svih položenih ispita na studiju iznad 4,499 i
ako nemaju ponavljanja, zaostajanja ili prekida u tijeku studija u Republici
Hrvatskoj (odnosi se samo na studente druge godine i viših godina sveučilišnih
dodiplomskih studija)
-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
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-

-

uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP) ,ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

2. Studenti druge godine i viših godina preddiplomskog sveučilišnog i
stručnog studija te inegriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju iznad 4.499 uz
najmanje stečenih 30 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno
do 22.srpnja 2011. Godine i ako nemaju zaostajanja tijekom studija u Republici
Hrvatskoj.
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

3.Studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog I stručnog studija, te
integriranog preddiplomskog I diplomskog sveučilišnog studija koji imaju
prosjek svih položenih ispita iznad 4,699 uz najmanje stečenih 30 ECTS
bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do 22.srpnja 2011. godine, te
ako nemaju ponavljanja, zaostajanja ili prekida u tijeku studija u Republici
Hrvatskoj:
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

4.Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija
I prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji imaju prosjek
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ocjena svih položenih ispita na predhodno završenoj razini studija
(preddiplomskom sveučilišnom I stručnom studiju) iznad 4.499 te ako nemaju
zaostajanja tijekom prethodno završenog studija u Republici Hrvatskoj
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

5.Studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija I specijalističkog
diplomskog stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na
prethodno završenoj razini studija (preddiplomskom sveučilišnom I stručnom
studiju), te na prvoj godini diplomskog studija I specijalističkog diplomskog
stručnog studija iznad 4.499 uz najmanje stečenih 30 ECTS bodova u tekućoj
akademskoj godini, a zaključno do 22.srpnja 2011.godine I ako nemaju
zaostajanja tijekom studija u Republici Hrvatskoj.
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

6. Iznimno studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija, koji su upisali
samo ljetni semester i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na
prethodno završenoj razini studija (preddiplomskom sveučilišnom studiju), te u
ljetnom semestru, iznad 4.499 uz najmanje stečenih 18 ECTS bodova u tekućoj
akademskoj godini , a zaključno do 22,srpnja 2011g. i ako nemaju zaostajanja
tijekom studija u Republici Hrvatskoj
-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
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-

dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

7. Studenti druge I treće godine diplomskog sveučilišnog studija I studenti
druge I treće godine specijalističkog diplomskog stručnog studija koji imaju
prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija
(preddiplomskom sveučilišnom I stručnom studiju), te u svim godinama
diplomskog studija I specijalističkog diplomskog studija iznad 4.499 uz
najmanje stečenih 30 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno
do 22.srpnja 2011.godine I ako nemaju zaostajanja tijekom
prethodno
završenog studija, te za vrijeme diplomskog sveučilišnog studija I
specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj.
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis svih ocjena na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP) ,ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

8.Studenti koji će u akademskoj 2011./2012. godini prvi put upisati prvu
godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog I
diplomskog sveučilišnog studija I stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji
imaju prosjek ocjena 5,00 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjerenu kopiju svjedodžbi svih završnih razreda srednje škole,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. godini,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

9. Studenti poslijediplomskog sveučilišnih (doktorskih) studija, ako su
zaposleni na javnim visokim učilištima ili javnim znanstvenim institutima u
suradničkom zvanju asistenta(uključujući i znanstvene novake) uz uvjet da
nemaju mjesto prebivališta u mjestu studiranja. Odnosi se na javna visoka
učilišta i javne znanstvene institute na području Splita.
-

molba-obrazac
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-

-

ugovor o radu ili ugovor o znanstvenom novaštvu,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP),ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

10. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata,studenti čiji su
roditelji bili razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a
preminuo im je onaj roditelj kome su sudski bili dodijeljeni ili sa kojim su živjeli
Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske
obitelji do punoljetnosti, uz uvijet da nemaju zaostajanja tijekom studija u
Republici Hrvatskoj,
trebaju podnijeti slijedeće dokumente:
-

-

-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012.godini,
rodni list studenta /izvod iz matične knjige rođenih,
smrtni list roditelja,
pravomoćnu sudsku presudu o razvodu braka roditelja,
dokaz o nestanku roditelja,
rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili
udomitelja obitelji,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP), ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

11. Studenti invalidi od I do V kategorije(iznad 50% tjelesnog oštećenja)
(stupnja) invalidnosti (uključujući i studente s invaliditetom na
poslijediplomskom sveučilišnom studiju). Status ovih studenata dokazuje se
riješenjem o postotku tijelesnog oštećenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
-

-

molba-obrazac
ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju,
kopiju svjedodžbi svih završnih razreda srednje škole (važi za studente
koji su u akad. 2011/2012. god. upisali prvu godinu studija brucoši,
potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta u akad. 2011/2012. god.
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-

-

-

rješenje invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovinskoinvalidskog osiguranja Republike Hrvatske ili Ministarstva obrane
Republike Hrvatske,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP), ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

B) Prednost pri utvrđivanju prava na potporu temeljem članka 56.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (NN br. 174/04., 92/05.) pod uvjetom da im
redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki
iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. st. 1. toč. 5.
navedenog zakona ostvaruju:
1) studenti djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
2) studenti HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca
3) studenti HRVI iz Domovinskog rata I skupine
4) studenti hrvatski braniteljI iz Domovinskog rata
Studenti, uz molbu-obrazac podnose slijedeće dokumente:
-

-

-

-

-

molba obrazac
izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,
potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne
članove kućanstva,
ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na studiju,
ovjerenu kopiju svjedodžbi svih završnih razreda srednje škole (važi za
studente koji su u akad. 2011/2012. god. upisali prvu godinu studija –
brucoši,
uvjerenje/potvrdu o prebivalištu (MUP),
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP), ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)
rješenje nadležnog organa o statusu hrvatskog branitelja,
uvjerenje nadležnog općinskog organa o smrti ili nestanku roditelja,
usvojitelja ili osobe koja ga je po Zakonu bila dužna uzdržavati (za
kategoriju studenata pod 1),
rješenje nadležnog organa o statusu HRVI (za kategorije studenata pod 2 i
3),
potvrdu nadležnog Ureda za obranu o vremenu provedenom u postrojbi
Hrvatske vojske (za kategoriju studenata pod 4)
domovnica dokaz o Hrvatskom državljanstvu, važi za studente iz drugih
država
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-

dokaz o uplati, 30,00 kuna, za troškove natječaja

C: Studenti koji su djeca poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz
članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne
novine, broj 86/92, 103/03), studenti koji su civilni invalidi rata čije je
oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenog zakona,
te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa
100 % oštećenjem organizma, imaju prednost za potporu, pod uvjetom da
im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu
redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. navedenog
zakona, te da nemaju zaostajanje tijekom studija u Republici Hrvatskoj.
Visina prihoda po članu zajedničkoga kućanstva dokazuje se potvrdom o
visini dohotka koju izdaje nadležna porezna uprava Ministarstva financija
RH za 2010. godinu te potvrdom o visini ukupno isplaćene obiteljske
mirovine Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu (za
sve članove zajedničkog kućanstva).
-

-

-

-

-

-

Molba-obrazac
izjavu o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika
potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove
kućanstva o visini dohotka za 2010. Godinu
potvrda o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine od Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje za 2010g.(za sve članove kućanstva)
ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita na svim godinama , te prosjek
ocijena sa svih godina studija i stečen broj ECTS bodova
uvjerenje/potvrda o stalnom prebivalištu (za sve članove kućanstva)
uvjerenje/potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja (MUP), ili
ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta ( OBAVEZNO
JEDNO ILI DRUGO !!!)
rodni list studenta
potvrdu o utvrđenom status koju izdaje nadležni ured državne uprave u jedinici
područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada
Zagreba, odnosno potvrdu o utvrđenom statusu koju izdaje Ministarstvo obrane
ili Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
osobnu iskaznicu ( na uvid)
dokaz o uplati 30,00 kuna za troškove natječaja
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D: Ostali studenti koji se natječu uz molbu trebaju
slijedeće dokumente:

podnijeti

OSNOVNI DOKUMENTI:

1. molba-obrazac
2.

ovjereni prijepis ocjena svih, te ukupan prosjek položenih ispita,
na svim godinama studija i stečeni broj ECTS bodova (preslik
indexa ne uzimamo u obzir)

3.

ovjerenu kopiju svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole, te
ukupan prosjek ocijena sva četiri razreda srednje škole (važi za
kandidate koji su upisati u akademskoj 2011/2012. godini prvi put prvu
godinu studija - BRUCOŠI)

4.

ovjerenu potvrdu postotka riješenosti DRŽAVNE MATURE na „A”
razini (važi za studente koji su imali postotak riješenosti od 90% i
više).-BRUCOŠI

5.

uvjerenje /potvrdu o privremenom boravištu u mjestu studiranja
(MUP), ili ovjerena izjava kod javnog bilježnika o mjestu boravišta
( OBAVEZNO JEDNO ILI DRUGO !!!)

6. uvjerenje /potvrdu o prebivalištu (MUP)

7.

opću uplatnicu na iznos

od 30,00 kuna sa naznakom:

obrade natječaja za potporu za privatni smještaj

troškovi
ili osobno
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uplatiti, pri predaji dokumenata, u studentskom domu Bruno Bušić,
soba 102.
8.

Domovnica (važi za studente iz Bosne i Hercegovine I iz drugih
država)

III.

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA

1.

studenti koji polože sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini ili ostvare
ukupno najveći mogući broj ECTS bodova za tu godinu studija ( u pravilu 60
ECTS bodova) do 22.srpnja 2011., ako nemaju zaostajanja u tijeku studija,
obvezni su isto dokumentirati uvjerenjem nadležnog tijela visokog učilišta.

2.

studenti koji su dobitnici rektorove nagrade, (nisu uključene posebne rektorove
nagrade),te studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija , a osvojili su neku
međunarodnu nagradu iz područja koja su vezana uz nastavni program(jedno od
prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Obvezni su to dokumentirati
uvjerenjem ustanove koja je dodijelila nagradu (ista nagrada se vrednuje samo
jedan put tijekom studija),

3.

kandidati koji će u akademskoj 2011/2012. godini upisati prvi put prvu godinu
studija – BRUCOŠI, ako su osvojili neku od državnih nagrada na službenim
natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri
mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja, podnose presliku potvrde o dodjeli
nagrade. Ista nagrada boduje se samo jedan put.

4. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a pložili su državnu mature “A”
razine te postigli rezultat u riješavanju ispita u ukupnom iznosu:
-od 90%-95%
-više od 95%
Nagrada se boduje samo jedanput tijekom studija
5. Studenti koji studiraju na studijskim programima koji pripadaju znanstvenom polju
koje se vode kao deficitarno na nacionalnoj razini pri Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje (strojarstvo, elektrotehnika I računarstvo).
-potvrda fakulteta da se radi o programu koji obuvaća ovo znanstveno polje.

6.

Studenti dobitnici dekanove nagrade (ista se boduje samo jedan put)
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7.

studenti kojima je jedan roditelj umro,poginuo, nestao ili nepoznat trebaju
podnijeti:
- smrtni list roditelja ili dokaz o nestanku roditelja
- rodni list studenta /izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležne državne ustanove

8.

Studenti kojima se brat ili sestra redovno školuju izvan prebivališta (do završetka
srednjeg obrazovanja), odnosno tijekom sveučilišnog (preddiplomskog,

integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija, diplomskog studija) i
stručnog studija (stručnog i specijalističkoga stručnog diplomskoga studija)
završno do kraja prve apsolventske godine za studente starog studijskog
programa) za svakog brata ili sestru trebaju podnijeti:
- uvjerenje o školovanju,potvrda škole,fakulteta.
- rodni list /izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje /potvrda o prebivalištu (MUP).
9.

Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na školovanju u mjestu
prebivališta(do završetka srednjega obrazovanja odnosno tijekom sveučilišnoga

(preddiplomskog, integriranoga predddiplomskog i diplomskoga studija,
diplomskog studija) i stručnog studija (stručnog i specijalističkoga stručnoga
diplomskoga studija) završno do kraja prve apsolventske godine za studente
starog studijskog programa)
Za svakog brata ili sestru trebaju podnijeti :

- rodni list /izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o školovanju, potvrda škole, fakulteta
- uvjerenje /potvrdu o prebivalištu (MUP)

Studenti koji imaju brata ili sestru koji će tek upisati studij u akademskoj
godini 2011./2012. bodove ostvaruju isključivo na temelju potvrde o upisu brata
ili sestre na studijski program na visokom učilištu
10.

11.Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu
obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja
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Za svakog brata ili sestru trebaju podnijeti :
- rodni list /izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje /potvrdu o prebivalištu (MUP)
- potvrdu ovlaštene institucije za poteškoće u razvoju za svakog btrata ili
sestru
12. Studenti invalidi od 6 do 10 kategorije (stupnja) invalidnosti trebaju podnijeti
rješenje invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovnsko-invalidskog
osiguranja Republike Hrvatske ili Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.
13.

Studenti korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi
(Zakon o socijalnoj skrbi N.N. br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06.)
trebaju podnijeti rješenje Centra za socijalnu skrb RH, i zadnju isplatnicu obrazac
NN 25.

14.

Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica),a koja
žive u zajedničkom kućanstvu, a uzdržava ih samo jedan od roditelja trebaju
podnijeti:
pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja
potvrdu o prebivalištu

–

–

15.Studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici trebaju podnijeti:
- rodni list studenta /izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje /potvrdu o prebivalištu roditelja koji ga uzdržava,
- rodni list majke /izvod iz matične knjige rođenih majke
16.Studenti koji su bili hrvatski branitelji, trebaju podnijeti potvrdu nadležnog Ureda za
obranu o vremenu provedenom u postrojbi Hrvatske vojske ili MUP-a.
17. Studenti koji su bili ranjeni kao hrvatski branitelji trebaju podnijeti potvrdu
zdravstvene ustanove o vremenu provedenom na liječenju, rehabilitaciji i sl.
18. Studenti koji su bili u zarobljeništvu kao hrvatski branitelji trebaju podnijeti potvrdu
Komisije za razmjenu zarobljenika.

19. Studenti, djeca Hrvatskih branitelja trebaju donijeti potvrdu o statusu branitelja za
roditelja izdanu od nadležnog ureda iz Republike Hrvatske.
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20.Studenti čija su oba roditelja nezaposlena trebaju podnijeti:
-

potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje i potvrdu
nadležne Porezne uprave o visini dohotka za 2010. god. za članove
zajedničkog kućanstva, te potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

21. Studenti koji imaju malodobno dijete /majka, otac/ trebaju podnijeti rodni list
djeteta.

22. Studenti koji po članu zajedničkog kućanstva imaju ,(svi članovi koji su prijavljeni
na istoj adresi),
Manje od 500,00 kn
Od 500,01 do 700,00 kuna
Od 700,01 do 900,00 kuna
Od 900,01 do 1.100,00 kuna
Od 1.100,01 do 1.300,00 kuna
Od 1.300,01 do 1.663,00 kuna

Pravo na bodovanje po ovoj točki imaju isključivo studenti kojima ukupni dohodak
ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi
50% proračunske osnovice (dohodovni cenzus iznosi 1.663,00 kn, sukladno Zakonu
o doplatku za dijecu (Narodne novine, broj 94/01, 138/06, 107/07). Za ostvarivanje
bodova po ovoj točki potrebno je dostaviti isključivo potvrde nadležne porezne
uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2010. godinu, za sve
članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te
studenta kao podnositelja zahtjeva za privatni smještaj te potvrde o visini
ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2010.godinu (za sve članove kućanstva), te donijeti izjavu o
zajedničkom kućanstvu, svih članova koji su prijavljeni na istoj adresi, ovjerenu
kod javnog bilježnika.
Studenti koji ostvaruju bodove iz točke 4.kriterija, mogu steći najviše 60% bodova u
odnosu na bodove koje stiječu po točki 2. I 3.

IV. PODNOŠENJE MOLBI
Kandidati podnose molbe s traženom dokumentacijom osobno uz obavezno
predočenje indeksa
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Troškove natječaja, od 30,00 kuna, uplatiti u korist Studentskog centra Split,
na žiro račun kod Splitske banke 2330003-1100042920, u svrhu-troškovi
obrade natječaja za potporu za privatni smještaj, ili u sobi 102 studentskog
doma Bruno Bušić,radnim danom od 07.00h-13.00h.
Molbe se dostavljaju od 24.10.2011. godine do zaključno s danom 04.11.2011.
godine u stud. domu "Bruno Bušić", Split, Spinutska 37 radnim danom od 07.00 do
13.00 sati. –soba 101
Tiskanica molbe može se dobiti u studentskom domu "Bruno Bušić", Split, Spinutska
37.ili na web stranici SC-a Split
Rješavanje molbi obavit će se do 23. 11. 2011. god., a rezultati Natječaja bit će
objavljeni na oglasnoj ploči u stud. domu "Bruno Bušić" i na web stranici Studentskog
centra Split www.scst.hr

ŽALBE NA REZULTATE NATJEČAJA upućuju se Komisiji za žalbe
Studentskog centra Split, isključivo poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od
dana objave rezultata, na adresu:

Studentski centar Split
Komisija za žalbe
Sinjska 6
21000 Split
N A P U T A K:
1
2

3
4
1.
2.

3.

Studenti koji su smješteni u Učeničkom domu u Splitu nemaju pravo na potporu za
privatni smještaj, kao ni studenti koji su smješteni u studentskom domu.
Studenti korisnici Državne stipendije I studenti koji primaju stipendiju po bilo kojoj
osnovi bez obzira u kojoj kategoriji nemaju pravo na potporu za privatni smještaj,
Studenti u natječaju obvezni su uz molbu priložiti traženu dokumentaciju.
Molbe s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.
Dokumentacija se ne vraća.
Studenti koji ostvare pravo na potporu za privatni smještaj za akad. 2011/2012.
godinu, Studentski centar Split, vršit će isplatu za svaki mjesec pojedinačno, nakon
što nadležno Ministarstvo doznači sredstva za tu svrhu.
Podnošenjem dokumenata na natječaj, student prihvaća sve navedene naputke.
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4.

Studenti koji su predali dokumente za natječaj za
smještaj u dom, moraju donijeti samo :
-molbu- obrazac
-potvrdu boravišta ili izjavu o boravištu ovjerenu kod
javnog bilježnika,
-potvrdu upisa redovitog studenta u akademskoj
2011/12.
-ovjereni prijepis ocijena svih položenih ispita na studiju
-index na uvid
-dokaz o uplati 30,00 kuna

5.

Kriteriji samog bodovanja su kao I kod natječaja za smještaj u dom

Tekst natječaja može se naći na web-stranici Studentskog centra
www.scst.hr, kao I molba-obrazac.

Split

Studentski centar zadržava pravo provjere stvarnog stanja svakog studenta !

