
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
Slavonski Brod, 13. rujna 2011. godine

Na temelju članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ( ˝Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije˝, br. 6/09,13/10), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 17.
sjednici održanoj   rujna 2011.godine donosi:

PRAVILNIK
O NAČINIMA I UVJETIMA PRUŽANJA POTPORE STUDENTIMA

GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini i uvjeti pod kojima se mogu koristiti sredstva Proračuna
Grada Slavonskog Broda za potporu u školovanju studenata s područja Grada Slavonskog
Broda.

Članak 2.

Sredstva za pružanje potpore studentima osiguravat će se svake godine u Proračunu Grada.
Iznos potpore ovisi o visini godišnje planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za
studente.
Za studente koji studiraju u mjestu prebivališta (na brodskim fakultetima) iznos potpore
utvrđuje se u pola manjem iznosu u odnosu na studente koji studiraju izvan Slavonskog
Broda.

Članak 3.

Korisnik potpore Grada može biti student do navršene 26. godina života, a ispunjava
propisane uvjete.

Članak 4.

Obveza studenta koji prima potporu je redovno upisivati godine studija, a sve međusobne
obveze rješavat će se Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.
Student je obvezan po završetku studija, u zakonskom roku, prijaviti se na Zavod za
zapošljavanje Slavonski Brod.

Članak 5.

Student je obvezan po završetku studija zaposliti se i raditi na području grada Slavonskog
Broda najmanje onoliko vremena koliko je primao potporu Grada.

Ukoliko se student ne zaposli na području grada Slavonskog Broda u roku 3 mjeseca po
završetku studija iako je to mogao, dužan je vratiti cjelokupni iznos potpore.

Obveza o vraćanju potpore ne primjenjuje se u slučaju da se student nije mogao u roku od 3
mjeseca zaposliti na području grada.



Članak 6.

Potporu Grada može primati student za kojeg je utvrđeno:

- da ima prebivalište na području grada Slavonskog Broda,
- da je hrvatski državljanin,
- da je uspješan u školovanju, a nema dostatnih materijalnih sredstava za školovanje,
- da ima status redovitog studenta
- da ne prima drugu vrstu pomoći ili stipendiju osim mirovinskog primanja.
- da je član brodskog športskog kluba ili brodske športske udruge
- da je član nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu
- da je športaš olimpijskih i neolimpijskih športova koji ima status vrhunskog športaša      -
Hrvatske I., II., III,   kategorije u pojedinačnim športovima i športskim igrama.
- da nije student poslijediplomskog studija niti apsolvent

A/  redoviti studenti

1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve
godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili
prosjek ocjena najmanje 4,50. Od ukupnog broja izabranih redovito uspješnih studenata 15%
biti će studenti prve godine.

2. student druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija,
te druge godine diplomskog studija mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje
50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija mora ostvariti prosjek
ocjena najmanje 3,50

3. student prve godine diplomskog studija koji se nakon završenog preddiplomskog studija
javlja na javni natječaj za dodjelu potpore studentima mora donijeti presliku ocjena svih
prethodnih godina studija, te potvrdu da je na diplomski studij upisan kao redoviti student

B/  redoviti studenti športaši kategorizirani Pravilnikom o kategorizaciji športaša HOO

1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve
godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili
prosjek ocjena najmanje 4,5 i nalaze se u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o
kategorizaciji športaša HOO

2. student druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija,
te prve i druge godine diplomskog studija, mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti
najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija mora ostvariti
prosjek ocjena najmanje 3,00 te se nalaziti u I., II., III.  kategoriji športaša po Pravilniku o
kategorizaciji športaša HOO

Od ukupnog broja planiranih sredstava za pružanje potpore studentima 10% izdvojit će se za
studente športaše, u slučaju ne prijavljivanja dovoljnog broja studenata športaša na natječaj
za pružanje potpore studentima Grad zadržava pravo raspodjele tih sredstava na redovne
studente.



Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:

A) uspjeh u školovanju

B) socijalni status

C) deficitarnost zanimanja

D) posebne obiteljske prilike

bodovanje studenata i studenata športaša izvršiti će se na sljedeći način:

A) USPJEH U ŠKOLOVANJU

1. Uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane na 1. godinu studija

- prosjek ocjena: 4.50 – 4.70             8 bodova
- prosjek ocjena: 4.71 – 5.00             9 bodova

2. Uspjeh na studiju

- prosjek ocjena, redoviti studenti:     3.50 – 3.75              10 bodova
                                                           3.76 – 4.00              12 bodova
                                                           4.01 – 4.25              14 bodova
                                                           4.26 – 4.50              16 bodova
                                                           4.51 – 4.75              18 bodova
                                                           4.76 – 4.90               20 bodova
                                                           4.91 – 5.00               25 bodova

- prosjek ocjena, studenti sportaši:     3.00 – 3.50                10 bodova
                                                            3.50 – 4.00                15 bodova
                                                            4.00 – 4.50                20 bodova
                                                            4.50 – 5.00                25 bodova

3. Postignuća na natjecanjima, izravan upis, nagrade na fakultetu

- sudjelovanje na državnom natjecanju                      1 bod

-uspjeh na državnom natjecanju
                                                   1.mjesto                   4 boda
                                                   2.mjesto                   3 boda
                                                   3.mjesto                   2 boda

- sudjelovanje na međunarodnom natjecanju             2 boda

- uspjeh na međunarodnom natjecanju
                                                      1.mjesto                 5 bodova
                                                      2.mjesto                 4 boda
                                                      3.mjesto                 3 boda

Bodovanje natjecanja vrši se na način da se za sudjelovanje na više razina uzima ono koje je
za podnositelja zahtjeva najpovoljnije.



- izravan upis na fakultet                                             3 boda

- nagrade na fakultetu

Dekanova nagrada                                                       1 bod

Rektorova nagrada                                                       2 boda

 B) SOCIJALNI STATUS

primanja po članu kućanstva ( u kunama)

Prosjek primanja po članu kućanstva za zadnja tri mjeseca od podnošenja zahtjeva

0- 300                35 bodova

301 - 600           30 bodova

601 - 900           25 bodova

901 – 1200         20 bodova

1201 -1500        15 bodova

1501 -1800         10 bodova

preko 1800         0 bodova

C) DEFICITARNOST ZANIMANJA

-deficitarna zanimanja       15 bodova

D) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE

- sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu              2 boda

- sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu              1 bod

do 15. siječnja 1992. godine

- studiranje izvan mjesta prebivališta                           1 bod

- obitelj s dva ili više studenata ili učenika                    2 boda

- student bez oba roditelja tj. preminula roditelja          3 boda

- student bez jednog roditelja tj. preminuli roditelj        1 bod

- roditelj invalid Domovinskog rata                               2 boda



- roditelj civilna žrtva rata                                             1 bod

- student osoba s invaliditetom                                    3 boda
  (postotak invalidnosti 60% i
  više što se dokazuje rješenjem o invalidnosti)

E) USPJEŠNOST U SPORTSKOJ AKTIVNOSTI *

1. športaš Hrvatske     I. kategorije     15 bodova
2. športaš Hrvatske     II. kategorije    10 bodova
3. športaš Hrvatske     III. kategorije      5 bodova

* primjenjuje se samo za pružanje potpore studentima sportašima

Članak 7.

O odobrenju potpore odlučuje Komisija za odabir studenata u sastavu od pet članova, koje
imenuje Gradsko vijeće.

Tri člana Komisije imenuju se iz reda članova Gradskog vijeća, jednog člana imenuje
Gradonačelnik dok je peti član po položaju pročelnik Upravnog odjela za društvene
djelatnosti.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Komisiju iz stavka 1. osigurava
Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Članak 8.

Gradonačelnik će na prijedlog Komisije posebnom odlukom utvrditi broj bodova po pojedinim
kriterijima iz članka 6. te po potrebi propisati i posebne kriterije za izradu liste prvenstva za
izbor studenata - korisnika potpore.

Članak 9.

Komisija za odabir studenata raspisuje javni natječaj za dodjelu potpore studentima s
područja grada Slavonskog Broda. Javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu i na
službenim internet stranicama Grada.

Javni natječaj mora sadržavati:

-akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj,

- broj studenata s kojima će se uspostaviti ugovorne obveze u svezi pružanja potpore,

-popis deficitarnih zanimanja od posebnog interesa za Grad Slavonski Brod,

-rok trajanja natječaja,

-opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,



-dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev,

-prava i obveze korisnika stipendije,

-ostalo, ukoliko tako odredi Komisija ili Gradonačelnik Grada

Članak 10.

Zahtjev za pružanje potpore studentima podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

1. osobni iskaznicu (presliku),
2. domovnicu (presliku),
3. uvjerenje o prebivalištu,
4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *,
5. presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole, studenti potvrdu obrazovne
ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija, ukoliko se radi o upisu na
prvu godinu diplomskog studija nakon završenog preddiplomskog studija potrebno je priložiti
ispis ocjena svih  prethodnih godina studija
6. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije
bodovanja,
7. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva*,
8. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od  3 mjeseca
koja prethode Natječaju,
9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi,
10. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva*,
11. dokaze o posebnim obiteljskim prilikama,
12. ostalu dokumentaciju potrebnu sukladno Pravilniku
* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Članak 11.

Komisija za odabir studenata putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti prikuplja
prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu, izrađuje prijedlog liste reda prvenstva za
odabir korisnika potpore, donosi odluku o dodjeli potpore i podnosi izvješće Gradonačelniku i
Gradskom vijeću.

Članak 12.

Temeljem liste reda prvenstva i Odluke o dodjeli potpore Komisija proglašava studente
korisnike potpore Grada Slavonskog Broda.

S Odlukom se upoznaju svi sudionici natječaja, na koji isti mogu uložiti žalbu u roku od 8
dana po primitku obavijesti.

Žalbu rješava Komisija za odabir studenata u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.

Nakon konačnosti odluke o dodjeli potpore pristupa se zaključivanju Ugovora o potpori
studenti kojima je potpora odobrena.



Članak 13.

Ugovor o potpori studentu obvezno sadrži odredbe kojima se reguliraju međusobni odnosi
između davatelja i korisnika potpore, a osobito:

- odredbe o obvezi studenata da redovito upisuju godine studija i završe školovanje u
propisanom roku,

- odredbe o pravu studenata na potporu za vrijeme trajanja ugovora,

- odredbe o obvezi zapošljavanja nakon završetka studija na području Grada Slavonskog
Broda,

- druge odredbe

Članak 14.

Student gubi pravo na zaključivanje ugovora ako se u roku od 15 dana od primitka poziva,
bez posebno opravdanog razloga ne javi.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka poziva se sljedeći student s liste prvenstva.

Članak 15.

Student gubi pravo na primanje potpore:

- gubitkom godine, a za to nema naročito opravdan razlog ( bolest u dužem trajanju,
smrt najbližeg člana obitelji, teške socijalne prilike i sl.)

      -    ako stipendist športaš u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član niti jedne
sportske udruge na osnovi koje može ostvariti pravo na stipendiranje športaša,

      -    ako stipendist športaš u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude kategoriziran
temeljem Pravilnika o kategorizaciji športaša HOO, osim u slučaju teške bolesti

- ako stipendist športaš u vrijeme dobivanja stipendije, bez opravdanih razloga odbije
nastupiti za nacionalnu selekciju kao i ako bez opravdanih razloga odbije na bilo koji način
zastupati interese Grada Slavonskog Broda ili Zajednice športskih udruga Grada Slavonskog
Broda.

Članak 16.

Korisnik potpore koji nakon završetka  preddiplomskog studija u istoj godini nastavlja
obrazovanje na diplomskom studiju, zadržava pravo na primanje potpore za vrijeme trajanja
diplomskog studija bez ponavljanja natječajnog postupka prema istim ugovorenim uvjetima
kao i tijekom preddiplomskog studija.

Članak 17.

S korisnikom potpore raskinut će se ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit nekog drugog subjekta



- ako se utvrdi da je korisnik dao netočan podatak ili dokumente u postupku zaključivanja

ugovora, odnosno dokaza potrebnog za nastavak isplate stipendije,

-ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo

Članak 18.

Student ima pravo primati potporu do kraja završne godine studija.

Članak 19.

Pravo na nastavak isplate potpore stječe se predajom  potvrde o upisu u sljedeću
akademsku godinu do 31. listopada.

Potpore u školovanju se isplaćuju do 10. u mjesecu za protekli mjesec i to preko žiro-računa
korisnika otvorenog kod neke poslovne banke.

Članak 20.

Posebnom odlukom Gradonačelnika utvrdit će se broj studenata kojima će Grad pružati
potporu sukladno ovom Pravilniku i predviđenim novčanim sredstvima u Proračunu Grada.

Članak 21.

Stupanjem ovog Pravilnika na snagu prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o načinima i
uvjetima pružanja potpore studentima grada Slavonskog Broda  i Zaključak o utvrđivanju
kriterija za bodovanje dokumentacije studenata prijavljenih za dodjelu potpore Grada
Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko- Posavske županije br. 14/02, 22/05, 16/09).

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom
glasniku  Grada Slavonskog Broda".

Predsjednik Gradskog vijeća:
Hrvoje Andrić, prof.

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti
5. "Službenom glasniku  Grada Slavonskog Broda"
6. Komisija za odabir studenata grada Slavonskog Broda
7. Dosje
8. Dokumentacija
9. Zapisnik
10. Pismohrana


