VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU

PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STUDENTSKIH
STIPENDIJA VELEUČILIŠTA „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU

Gospić, siječanj 2018.

Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-08/16-01/01, Ur. broj:
2125/61-01-16-42 od 09. lipnja 2016.) i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-05/17-01/08, Ur. broj: 2125/61-01-17-5 od 09. listopada 2017. godine)
Stručno vijeće na 183. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STUDENTSKIH
STIPENDIJA

I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta
„Nikola Tesla“ u Gospiću (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se određuju uvjeti i način ostvarivanja
prava na dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 2.
Za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (u daljnjem tekstu:
Veleučilište) mogu se natjecati državljani RH/EU u statusu redovitih studenata preddiplomskih stručnih
studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija.
Članak 3.
Za dodjelu studentskih stipendija studenti iz članka 2. ovog Pravilnika mogu se natjecati u sljedećim
kategorijama:
A) Stipendije za izvrsnost,
B) Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa,

C) Stipendije studentima s invaliditetom.

II. Opći uvjeti za dodjelu studentskih stipendija
Članak 4.
Za dodjelu studentske stipendije mogu se natjecati studenti iz čl. 2. ovog Pravilnika uz sljedeće opće
uvjete:
1. da su hrvatski državljani/EU, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava:
domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili
preslikom obje strane osobne iskaznice;
2. da imaju status redovitog studenta, što se dokazuje ovjerom na prijavnom obrascu za dodjelu
stipendije.
Članak 5.
Studentske stipendije 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
A) Stipendije za izvrsnost
Članak 6.
(1) Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim stručnim
studijima i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Veleučilišta, a izrazito su uspješni studenti u
dosadašnjem studiju, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
a) da su redoviti studenti 2. i 3. godine studija koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 60 ECTS
bodova;
b) da im je prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija zaključno s 31. listopada u akademskoj
godini u kojoj se provodi natječaj za dodjelu studentskih stipendija zaokružen na tri decimale minimalno
4,000.
(2) Bodovana 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
(3) Pri vrednovanju prednost će imati studenti koji imaju i druga postignuća tijekom studija kao što su
dekanova nagrada te druge nagrade i priznanja tijekom studija, objavljeni radovi (znanstveni ili stručni),
kao i uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine.
(4) Bodovana vrijednost drugih postignuća tijekom studija vrednuje se na način kako slijedi:
- dekanova nagrada ……………. 10 bodova
- ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija, a u svezi sa studijem………..5 bodova.
(5) Natjecanja na međunarodnoj ili državnoj razini, uključujući i sportska natjecanja, vrednuju se na
način kako slijedi:
a) Međunarodni rang natjecanja:
- osvojeno 1. mjesto ……………… 20 bodova
- osvojeno 2. mjesto ……………… 15 bodova
- osvojeno 3. mjesto ……………….10 bodova
b) Državni rang natjecanja:
- osvojeno 1. mjesto ……………… 15 bodova
- osvojeno 2. mjesto ……………… 10 bodova
- osvojeno 3. mjesto ……………… 5 bodova
(6) Objavljeni radovi boduju se prema kategorizaciji: izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi te
stručni radovi objavljeni u časopisima. Vrednuju se na način kao slijedi:
a) objavljeni radovi u međunarodnoj recenziranoj publikaciji:
- samostalni rad ………………… 15 bodova
- rad do 3 autora ……………….. 12 bodova
- rad od 3 do 5 autora ………….. 10 bodova
b) objavljeni radovi u domaćoj recenziranoj publikaciji
- samostalni rad………………… 12 bodova
- rad do 3 autora ……………….. 10 bodova
- rad od 3 do 5 autora ………….. 8 bodova
c) objavljen stručni rad
- samostalni rad ………………... 10 bodova

- rad do 3 autora ……………….. 8 bodova
- rad od 3 do 5 autora ………….. 6 bodova.
(7) 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 izvršiti prema
prosjeku ocjena do treće decimale.
Članak 7.
Na natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost ne mogu se prijaviti studenti:
- koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod čl. 6. st. 1.,
- koji su na završnoj godini studija (apsolventi),
- koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj,
- koji imaju zaostajanja tijekom studija,
- koji u akademskoj godini za koju se podnosi prijava na natječaj nemaju reguliran status,
- koji su korisnici drugih stipendija.

B) Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
Članak 8.
(1) Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa dodjeljuju se redovitim studentima
koji studiraju na preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkom diplomskom stručnom studiju
na Veleučilištu.
(2) Pod pojmom „slabiji ekonomski status“ podrazumijeva se da prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva studenta u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
Članak 9.
Za kategoriju navedenu u čl. 8. ovog Pravilnika, redoviti studenti uz opće uvjete iz članka 4. ovog
Pravilnika trebaju ispuniti i posebne kriterije.

Članak 10.
(1) Za dodjelu stipendija za kategoriju B studenti trebaju ispuniti sljedeća dva kriterija:
a) da im je prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva do 70% proračunske
osnovice 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 kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini
isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu,
b) da dostave Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (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) 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% proračunske osnovice ……………….. 80 bodova
- do 20% proračunske osnovice ……………….. 70 bodova
- do 30% proračunske osnovice ……………….. 60 bodova
- do 40% proračunske osnovice ……………….. 50 bodova
- do 50% proračunske osnovice ……………….. 40 bodova

- do 60% proračunske osnovice………………… 30 bodova
- do 70% proračunske osnovice ……………….. 20 bodova.
(3) Uz bodovanu vrijednost kriterija navedenih u stavku 1. ovog članka vrednovat će se prosjek ocjena
na prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: dekanova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom
studija.
(4) Bodovana vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za prosjek ocjena s
brojem bodova kako sljedi:
- od 2,000 do 2,999………………… 8 bodova
- 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 do 5,000 ……….……….. 15 bodova.
(5) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje se na način
kako slijedi:
- dekanova nagrada ……………..10 bodova
- ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem………..5 bodova.
(6) U slučaju da dva ili više studenata u okviru kategorije studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji imaju niži prihod po članu
zajedničkog kućanstva.
Članak 11.
Na natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa ne mogu se prijaviti
studenti:
- koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod čl. 10. st. 1.,
- koji su na završnoj godini studija (apsolventi),
- koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj,
- koji imaju zaostajanja tijekom studija,
- koji u akademskoj godini za koju se podnosi prijava na natječaj nemaju reguliran status,
- koji su korisnici drugih stipendija.

C) Studenti s invaliditetom
Članak 12.
(1) Stipendije studentima s invaliditetom dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju na
preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkom diplomskom stručnom studiju na Veleučilištu.
(2) Za dodjelu stipendije studentima s invaliditetom mogu se natjecati studenti koji prema rješenju
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60% ili više.

Članak 13.

(1) Za kategoriju navedenu u čl. 12. ovog Pravilnika, redoviti studenti uz opće uvjete iz članka 4. ovog
Pravilnika trebaju ispuniti i posebne kriterije.
(2) Pri vrednovanju u obzir će se uzimati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja te kriteriji uspješnosti u
studiju, prosjek ocjena u prethodnoj godini studija te dodatna postignuća: dekanova nagrada i ostale
nagrade i priznanja tijekom studija.
(3) Bodovna vrijednost prema postotku tjelesnog oštećenja:
Postotak tjelesnog oštećenja:
- 60% ……………………… 40 bodova
- od 61-80% ………………. 60 bodova
- od 81 do 100% ………….. 80 bodova.
(4) Bodovana vrijednost prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija utvrđuje se za prosjek ocjena s
brojem bodova kako slijedi:
- od 2,000 do 2,999………………… 8 bodova
- 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 do 5,000 ……….……….. 15 bodova.
(1) Bodovna vrijednost drugih postignuća tijekom studija (nagrade i priznanja) vrednuje se na način
kako slijedi:
- dekanova nagrada ……………… 10 bodova
- ostale dodijeljene nagrade i priznanja tijekom studija u svezi sa studijem………. 5 bodova.
(2) U slučaju da dva ili više studenta u okviru kategorije studenti s invaliditetom ostvare isti broj
bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji imaju viši postotak tjelesnog oštećenja.
Članak 14.
Na natječaj za dodjelu stipendija pod C studenti s invaliditetom ne mogu se prijaviti studenti:
- studenti koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod čl. 12. st. 2.,
- studenti završne godine studija (apsolventi),
- koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj,
- imaju zaostajanja tijekom studija,
- koji u akademskoj godini za koju se podnosi prijava na natječaj nemaju reguliran status,
- koji su korisnici drugih stipendija.

IV. Iznos studentske stipendije
Članak 15.
(1) Sredstva za dodjelu i isplatu studentskih stipendija osiguravaju se iz sredstava za stipendije u okviru
Ugovora o sufinanciranju redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću.
(2) Visina iznosa studentske stipendije određuje se Odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta sukladno
osiguranim sredstvima temeljem Ugovora o sufinanciranju redovitih studenata i materijalnih troškova
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
(3) Dekan može mijenjati visinu studentske stipendije posebnom odlukom o mjesečnom iznosu
studentske stipendije za svaku novu kalendarsku godinu.

(4) Studentske stipendije isplaćuju se u deset jednakih anuiteta tijekom tekuće akademske godine,
odnosno sukladno pristiglim sredstvima prema Ugovoru o sufinanciranju redovitih studenata i
materijalnih troškova Veleučilišta.

V. Provedba natječaja za dodjelu studentskih stipendija
Članak 16.
Postupak dodjele studentske stipendije temelji se na načelima:
- izvrsnosti i kvalitete – korisnici stipendija dodjelu sredstava moraju opravdati svojim
postignućima,
- 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 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 Veleučilišta.
Članak 17.
(1) Studentske stipendije dodjeljuju se na temelju javno objavljenog natječaja.
(2) Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija (u daljnjem tekstu: Natječaj) raspisuje se na temelju
Odluke Stručnog vijeća Veleučilišta jedanput godišnje za svaku novu akademsku godinu.
(3) Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
koje imenuje Stručno vijeće Veleučilišta. Povjerenstvo ima tri (3) člana koje čine Predsjednik i član
kao predstavnici nastavnika i jedan predstavnik studenata kojeg predlaže Studentski zbor.
Članak 18.
(1) Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Veleučilišta.
(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 studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa,
- Obrazac za prijavu C ….. stipendija za studente s invaliditetom.
(4) Prijavni obrasci A, B i C sastavni su dio ovog Pravilnika i objavljuju se na Internet stranici
Veleučilišta.
(5) Obrazac za prijavu na Natječaj, koji su popunili student i Veleučilište, 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.
(6) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u roku za podnošenje prijave utvrđenim
Natječajem s potpunom dokumentacijom.

(7) Prijave koje sadrže nepotpune i neuredno popunjene prijavne obrasce, neovjereni prijavni obraza,
kao i nepotpunu dokumentaciju te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se
razmatrati.
(8) Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
(9) Dostavljena dokumentacija uz prijavu na Natječaj ne vraća se podnositeljima prijave.
Članak 19.
(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja svih potpunih i pravodobnih
prijava, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-lista za svaku kategoriju iz članka 3. ovog Pravilnika
prema uvjetima i kriterijima navedenim u člancima 6. do članka 14. ovog Pravilnika, a sukladno broju
studentskih stipendija koje se dodjeljuju za pojedinu kategoriju.
(2) Na temelju dodijeljenih bodova prema kriterijima iz članaka od 6. do 14. ovog Pravilnika
Povjerenstvo utvrđuje privremene rang-liste studentskih stipendija za svaku pojedinu kategoriju.
Privremena rang-lista se objavljuje na Internet stranici Veleučilišta, a sadrži slijedeće podatke: ime i
prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv studija, godina upisa na studij, ukupan broj
ostvarenih bodova.
Članak 20.
(1) U roku od 8 dana od dana objavljivanja privremene rang liste iz članka 19. ovog Pravilnika studenti
mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za
podnošenje prigovora, studentu dostavlja obrazloženi odgovor.
(2) Na temelju rezultata natječaja i prihvaćenih prigovora povjerenstvo utvrđuje konačnu rang listu za
dodjelu studentskih stipendija te je dostavlja Stručnom vijeću Veleučilišta u svrhu donošenja odluka o
dodjeli stipendija.
(3) Odluka Stručnog vijeća s konačnim rang listama za dodjelu stipendija objavljuje se na Internet
stranici Veleučilišta.
Članak 21.
(1) Sa svakim studentom kojemu je na temelju Odluke Stručnog vijeća iz članka 20. ovog Pravilnika
dodijeljena stipendija Veleučilište sklapa Ugovor o dodjeli stipendija najkasnije u roku od 30 dana od
dana objave rezultata Natječaja.
(2) Student dobitnik stipendije dužan je u propisanom roku pristupiti potpisivanju ugovora. Ukoliko
student stipendije u propisanom roku ne pristupi potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije smatrat će
se da je od iste odustao.
(3) Ugovorom o dodjeli stipendije utvrđuje se vrijeme trajanja ugovora i međusobna prava i obveze
Veleučilišta i studenta.
Članak 22.
(1) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može
primati niti jednu drugu stipendiju.
(2) Ukoliko je student istovremeno primao više stipendija dužan je za razdoblje u kojem je uz stipendiju
Veleučilišta, primao stipendiju po nekoj drugoj osnovi, vratiti primljeni iznos stipendije Veleučilišta i o
istome obavijestiti Veleučilište.

OBRAZAC ZA PRIJAVU A – STIPENDIJA ZA IZVRSNOST
Primljeno:

VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA IZVRSNE STUDENTE

1.

Klasifikacijska oznaka:

Organizacijska jedinica

Urudžbeni broj

Prilog:

Vrijeme:

PODACI O STUDENTU/ICI (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime
1.2. Ime oca ili majke
1.3. OIB
1.4. Datum rođenja
1.5. Državljanstvo
1.6. Adresa prebivališta
1.7. E-mail
1.8. Telefon ili mobitel
1.9. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju

DA

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

________________________________

(zaokružiti)

Potpis studenta/ice

2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica i visoko učilište prije prijave na Natječaj)
2.1. Razina studija
2.2. Naziv studijskog programa
2.3. Student/ica je upisan/a na navedeni studijski program kao redoviti student DA NE (zaokružiti)
2.4. Godina prvog upisa na studijski program
2.5. Godina studija u koju je student/ica upisan/a

1 2 3 4 5 6

2.6. Student/ica ima upisano mirovanje studentskih obveza

DA NE (zaokružiti)

(zaokružiti)

2.7. Prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija

(zaokružen na tri decimale)
* za studente viših godina studija upisati prosjek ocjena svih položenih ispita zaključno s 31. listopada u akademskoj
godini u kojoj se provodi natječaj.

2.8. Student/ica je stekao/la 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini

DA NE (zaokružiti)

2.9. Student/ica ima druga postignuća tijekom studija (zaokružiti)
a) Dekanova nagrada

b) ostale dodijeljene nagrade
i priznanja tijekom studija

Mjesto i datum

c) natjecanja na međunarodnoj d) objavljeni radovi
ili državnoj razini

Potpis odgovorne osobe

M.P.

PRILOZI UZ PRIJAVU:
1.Preslika domovnice, osobne iskaznice (obje strane), putovnice (na stranici sa slikom) ili rješenja o stjecanju
hrvatskog državljanstva
2. Preslika indeksa
3. Potvrda o statusu studenta s prijepisom ocjena
4. Potpisana Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka
5. Dokazi o drugim postignućima tijekom studija:
a)

preslika Dekanove nagrade

b)

preslika drugih nagrada ili priznanja

c)

preslika priznanja iz kojeg se vidi da je student/ica sudjelovao/la na državnom ili međunarodnom
natjecanju i osvojio/la jedno od prva tri mjesta za vrijeme studija

d)

preslika impresuma i sadržaja časopisa u kojem je obavljen znanstveni ili stručni rad (s imenom autora i nazivom
rada).

OBRAZAC ZA PRIJAVU B – STIPENDIJA ZA STUDENTE SLABIJEG
SOCIJALNO-EKONOMSKOG STATUSA
Primljeno:

VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA STUDENTE SLABIJEG
SOCIJALNO-EKONOMSKOG STATUSA

1.

Klasifikacijska oznaka:

Organizacijska jedinica

Urudžbeni broj

Prilog:

PODACI O STUDENTU/ICI (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime
1.2. Ime oca ili majke
1.3. OIB
1.4. Datum rođenja
1.5. Državljanstvo
1.6. Adresa prebivališta
1.7. E-mail
1.8. Telefon ili mobitel
1.9. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju

DA (zaokružiti)

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

_________________________
Potpis studenta/ice

2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica i visoko učilište prije prijave na Natječaj)
2.1. Razina studija
2.2. Naziv studijskog programa
2.3. Student/ica je upisan/a na navedeni studijski program kao redoviti student DA NE (zaokružiti)
2.4. Godina prvog upisa na studijski program
2.5. Godina studija u koju je student/ica upisan/a

1 2 3 4 5 6

2.6. Student/ica ima upisano mirovanje studentskih obveza

DA

(zaokružiti)

NE (zaokružiti)

2.7. Prosjek ocjena položenih ispita u prethodnoj godini studija
(zaokružen na tri decimale)

2.8. Student/ica ima druga postignuća tijekom studija
a) Dekanova nagrada

b) ostale dodijeljene nagrade
i priznanja tijekom studija

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

M.P.

Vrijeme:

PRILOZI UZ PRIJAVU:
1. Preslika domovnice, osobne iskaznice (obje strane), putovnice (na stranici sa slikom) ili rješenja o stjecanju hrvatskog
državljanstva
2. Preslika indeksa
3. Potvrda o statusu studenta/ice s prijepisom ocjena
4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (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)
5. Potpisana Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka
6. Potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu
kalendarsku godinu, odnosno za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske Potvrda nadležne porezne
uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu
7. Potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu, ako
su članovi zajedničkog kućanstva u mirovni ili korisnici obiteljske mirovine
8. Preslika Dekanove nagrade
9. Preslika drugih nagrada i priznanja.

OBRAZAC ZA PRIJAVU C – STUDENTI S INVALIDITETOM
Primljeno:

VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

1.

Klasifikacijska oznaka:

Organizacijska jedinica

Urudžbeni broj

Prilog:

Vrijeme:

PODACI O STUDENTU/ICI (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime
1.2. Ime oca ili majke
1.3. OIB
1.4. Datum rođenja
1.5. Državljanstvo
1.6. Adresa prebivališta
1.7. E-mail
1.8. Telefon ili mobitel
1.9. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju

DA (zaokružiti)

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

_________________________________
Potpis studenta/ice
Potpis studenta/ice

2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica i visoko učilište prije prijave na Natječaj)
2.1. Razina studija
2.2. Naziv studijskog programa
2.3. Student/ica je upisan/a na navedeni studijski program kao redoviti student DA NE (zaokružiti)
2.4. Godina prvog upisa na studijski program
2.5. Godina studija u koju je student/ica upisan/a

1 2 3 4 5 6

2.6. Student/ica ima upisano mirovanje studentskih obaveza

DA

NE

(zaokružiti)

(zaokružiti)

2.7. Prosjek ocjena položenih ispita u prethodnoj godini studija
(zaokružen na tri decimale)

2.8. Student/ica ima druga postignuća tijekom studija
a) Dekanova nagrada

b) ostale dodijeljene nagrade
i priznanja tijekom studija

Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

M.P.

PRILOZI UZ PRIJAVU:
1. Preslika domovnice, osobne iskaznice (obje strane), putovnice (na stranici sa slikom) ili rješenja o stjecanju
hrvatskog državljanstva
2. Preslika indeksa
3. Potvrda o statusu studenta/ice s prijepisom ocjena
4. Potpisana Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka
5. Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje RH
(studenti s tjelesnim oštećenjima)
6. Preslika Dekanove nagrade
7. Preslika drugih nagrada i priznanja.

Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću
Gospić, Ulica bana Ivana Karlovića 16

PRIVOLA / SUGLASNOST
ZA OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

Svojim potpisom dajem privolu/suglasnost Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću za
prikupljanje i obradu mojih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste za dodjelu studentskih
stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, kao i privolu/suglasnost za objavu osobnih
podataka na rang listi za dodjelu studentskih stipendija Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću
koja će biti objavljena na internetskoj stranici Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću sukladno
Zakonu o zaštiti osobnih podataka (“Narodne Novine” br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i
106/12.)

U

Ime i prezime:

Vlastoručni potpis:

, dana

