Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.) te sukladno članku
65. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članku 22.
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s Odlukom Rektora o broju i
visini iznosa studentskih stipendija i potpora od 24. siječnja 2018. godine (KLASA: 60204/18-06/, URBROJ: 2158-60-01-18-1), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima preddiplomskih,
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
I.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje
studentske stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:
A.) Stipendije za izvrsnost – 130 stipendija
A1 - 60 stipendija
A2 - 30 stipendija
A3 - 35 stipendija
A4 – 5 stipendija
B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 10 stipendija
C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 60 stipendija
C1 - 40 stipendija
C2 - 10 stipendija
C3 - 10 stipendija
D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 10 potpora
Stipendije i potpore za svaku od navedenih kategorija, odnosno potkategorija dodjeljuju se
prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
koji je javno objavljen i dostupan na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/studenti/sveucilisne-stipendije/
Prijave za dodjelu studentskih stipendija i potpora za svaku kategoriju podnose se na
posebnim obrascima. Obrasci za sve kategorije studentskih stipendija i potpora dostupni su
na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/studenti/sveucilisne-stipendije/
Prijave se podnose počevši od 2. veljače 2018. do zaključno 16. veljače 2018. godine.
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II.
OPĆI UVJETI ZA DODJELU STUDENTSKIH
STIPENDIJA I POTPORA
Za dodjelu studentskih stipendija i potpora mogu se natjecati hrvatski državljani u statusu
redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:
1. 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
2. da imaju status redovitog studenta na znanstveno-nastavnoj ili umjetničko-nastavnoj
sastavnici Sveučilišta, što se dokazuje ovjerom na prijavnom obrascu za dodjelu
stipendija ili potpora.

POSEBNI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU
STUDENTSKIH STIPENDIJA I POTPORA
III.
A) STIPENDIJE ZA IZVRSNOST
Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se izvrsnim redovitim studentima koji studiraju na
preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i
specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 A1.) za studente viših godina studija da su stekli 60 ECTS bodova u prethodnoj
akademskoj godini i ostvarili težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom
studija prema kojem ulaze u 10% (deset posto) najuspješnijih studenata na studiju
sukladno kriterijima matične znanstveno-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 među 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata prema
uvjetima i kriterijima matične znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice
(rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) za akademsku godinu
2017./2018.
 A3.) za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu
specijalističkog diplomskog stručnog studija da se nalaze na rang listi među 10%
(deset posto) najuspješnijih kandidata prema uvjetima i kriterijima matične
znanstveno-nastavne sastavnice na kojoj studiraju (rezultati razredbenog postupka ili
težinski prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija) za
akademsku 2017./2018. godinu.
 A4.) za studente upisane na više godine preddiplomskog, diplomskog ili integriranog
studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog studija na umjetničko-nastavnoj
sastavnici da su ostvarili težinski prosjek od 4.000.
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Stipendije za kategoriju A pod A1.), A2.), A3.) i A4.) dodjeljuju se prema kriteriju
izvrsnosti kako slijedi:








Kriterij za kategoriju A navedenu pod A1.) za studente viših godina preddiplomskih
sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te integriranih preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija znanstveno-nastavnih sastavnica je težinski prosjek
ocjena svih položenih ispita tijekom studija zaključno s 31. listopada 2017. godine
zaokružen na tri decimale. Kriterij za dodjelu stipendije studentima više godine
diplomskog sveučilišnog studija je težinski prosjek ocjena svih položenih ispita
zaključno s 31. listopada 2017. godine 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 znanstveno-nastavnih i umjetničkonastavne sastavnice je uspjeh na državnoj maturi i/ili razredbenom postupku.
Kriterij za kategoriju A navedenu pod A3.) za studente I. godine diplomskog
sveučilišnog studija i I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija je
težinski prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog
studija znanstveno-nastavnih sastavnica zaključno s 31. listopada 2017. godine
zaokružen na tri decimale.
Kriterij za kategoriju A navedenu pod A4.) za studente viših godina preddiplomskog i
diplomskog studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog studija na
umjetničko-nastavnoj sastavnici je težinski prosjek ocjena svih položenih ispita
tijekom studija zaključno s 31. listopada 2017. godine zaokružen na tri decimale.

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, osim športskih natjecanja. U kategoriji A4.) vrednovat će se
javni nastupi i umjetničke izložbe.
U slučaju da dva ili više studenata imaju isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije će
imati studenti koji imaju viši težinski prosjek ocjena zaokružen na tri decimale.
Ukupan iznos stipendije za kategoriju A iznosi 10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn mjesečno,
kroz jednu akademsku godinu.
Na natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost ne mogu se prijaviti studenti:
 koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod A1.), A2.), A3.) i A4.),
 koji su na završnoj godini studija (apsolventi),
 koji imaju prekid studija,
 studenti korisnici drugih stipendija.
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IV.
B) STIPENDIJE STUDENTIMA AKTIVNIM SPORTAŠIMA
Stipendije studentima aktivnim sportašima dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju
na preddiplomskim sveučilišnim, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim studijima i
specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim sastavnicama Sveučilišta uz sljedeće uvjete:
 Student je aktivni član sportske udruge/kluba što se dokazuje potvrdom koju
izdaje matična udruga ili klub sastavnice
 Student je aktivni član sveučilišne sportske ekipe što se dokazuje potvrdom
Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 Student je aktivni član nacionalne sveučilišne sportske ekipe što se dokazuje
potvrdom Hrvatskog akademskog sportskog saveza
 Težinski prosjek svih ocjena na studiju zaokružen na tri decimale iznosi
minimalno 3,500.
Stipendije za ovu kategoriju dodjeljuju se prema kriterijima kako slijedi:
 za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih studija
ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija mjesto na rang-listi
određuje se prema težinskom prosjeku svih ocjena na studiju zaokruženom na tri
decimale zaključno s 31. listopada 2017. godine;
 za studente koji su upisali I. godinu diplomskog sveučilišnog studija ili
specijalističkog diplomskog stručnog studija mjesto na rang-listi određuje se prema
težinskom prosjeku ocjena na studiju koji prethodi upisanoj višoj razini studija
zaključno s 31. listopada 2017. godine zaokružen na tri decimale;
 za studente više godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog
diplomskog stručnog studija mjesto na rang-listi određuje se prema težinskom
prosjeku ocjena zaključno s 31. listopada 2017. godine zaokružen na tri decimale na
istoj razini studija.
Uz navedene kriterije, vrednovat će se uspješnost tijekom studija, dodatna postignuća:
rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova nagrada, druge nagrade i priznanja tijekom studija
te nagrade i priznanja sa sportskih natjecanja.
U slučaju da dva ili više studenata imaju isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat
će studenti koji imaju viši težinski prosjek.
Ukupan iznos stipendije za kategoriju B iznosi 10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn, kroz
jednu akademsku godinu.
Na natječaj za dodjelu stipendija za studente aktivne sportaše ne mogu se prijaviti
studenti:




koji su na završnoj godini studija (apsolventi),
koji imaju prekid studija,
studenti korisnici drugih stipendija.
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V.
C) STIPENDIJE STUDENTIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuju se redovitim studentima koji
studiraju na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima,
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te preddiplomskim
stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na znanstvenonastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta za jednu od navedenih kategorija
kako slijedi:
C1.) studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
C2.) studenti s invaliditetom
C3.) studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
Uz navedene opće uvjete pristupnici za kategoriju C pod C1.), C2.) i C3.) trebaju ispuniti i
posebne kriterije za svaku od navedenih kategorija i to redom kako slijedi:

 C1.) Studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
Za dodjelu stipendija u okviru ove kategorije studenti trebaju ispuniti sljedeća dva kriterija:
 da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70%
proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se
dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove obitelji za prethodnu
kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi obitelji u mirovini dokaz su potvrde
nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu
kalendarsku godinu;
 da dostave Izjavu o članovima obitelji (pod pojmom obitelji za potrebe ovog
Natječaja podrazumijeva se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i
drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na
drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom
prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a
najkasnije do navršene 29. godine života).
Uz kriterij materijalnog položaja vrednovat će se težinski prosjek ocjena na prethodnoj
godini/razini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova
nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

U slučaju da dva ili više studenata u okviru kategorije C1.) Studenti slabijeg socijalnoekonomskog stanja ostvare isti broj bodova, prednost će pri dodjeli stipendije imati studenti
koji imaju niži prihod po članu obitelji.
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 C2.) Studenti s invaliditetom
Pristupnici ove kategorije mogu biti studenti koji prema rješenju Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60 % ili više.
Pri vrednovanju u obzir će se uzimati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja te kriteriji
uspješnosti u studiju, težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini/razini studija, odnosno
uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova
nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
U slučaju da dva ili više studenata u okviru kategorije C2.) 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 stupnju kategorizacije sportaša)
imaju prednost u odnosu na studente s invaliditetom koji nisu aktivni kategorizirani sportaši.

 C3.) Studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
Student koji pripada drugim potencijalno ranjivim skupinama je redoviti student:
1. 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 se prilaže preslika rodnog lista za predškolsko dijete te potvrda osnovne
ili srednje škole
2. koji je roditelj (u slučaju da oba roditelja studiraju, samo jedan može ostvariti
pravo na stipendiju)
 kao dokaz se prilaže preslika rodnog lista
3. čiji je roditelj hrvatski branitelj-100% invalid
 kao dokaz prilaže se rješenje nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje
4. koji je 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, kao dokaz prilaže se rješenje
Centra za socijalnu skrb, odnosno smrtni list roditelja.
5. koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira
socijalnu skrb
 kao dokaz prilaže se potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb
Uz kriterij socijalnog uvjeta vrednovat će težinski prosjek ocjena na prethodnoj godini/razini
studija, odnosno uspjeh na državnoj maturi te dodatna postignuća: rektorova nagrada,
dekanova/pročelnikova nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.
U slučaju da dva ili više studenata u okviru kategorije C3.) Studenti koji pripadaju
potencijalno ranjivim skupinama ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat
će studenti koji imaju veći broj bodova prema kriteriju socijalnog uvjeta.
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Za C) kategoriju stipendija u stanju socijalne potrebe mogu se prijaviti redoviti studenti koji
ispunjavaju uvjete i mogu se prijaviti u sve tri kategorije pod C1), C2) i C3), a pravo na
stipendiju mogu ostvariti samo po jednoj osnovi.
Ukupan iznos stipendije za kategoriju C iznosi 10.800,00 kn, odnosno 900,00 kn mjesečno,
kroz jednu akademsku godinu.
Na Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe ne mogu se
prijaviti:





studenti koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene pod C1), C2) i C3),
studenti završne godine studija (apsolventi),
studenti koji imaju prekid studija,
studenti korisnici drugih stipendija.
VI.
D) POTPORE STUDENTIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Potpore studentima u stanju socijalne potrebe dodjeljuju se 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.
Potpore se dodjeljuju studentima za pokriće troškova studija (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% dodjeljuje za iznos od 100% školarine.

Za dodjelu potpore redoviti studenti trebaju uz opće uvjete ispuniti i sljedeća dva kriterija:
 da im prosječno ostvareni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 70%
proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se
dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove obitelji za prethodnu
kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi obitelji u mirovini dokaz su potvrde
nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu
kalendarsku godinu;
 da dostave Izjavu o članovima obitelji (obitelj u smislu ovog Pravilnika
podrazumijeva zajednicu koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi
srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi
način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom
prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a
najkasnije do navršene 29. godine života).
Uz kriterij materijalnog položaja vrednovat će težinski prosjek ocjena na prethodnoj
godini/razini studija te dodatna postignuća: rektorova nagrada, dekanova/pročelnikova
nagrada i ostale nagrade i priznanja tijekom studija.

8

U slučaju da dva ili više studenata u okviru kategorije D.) Potpore studentima u stanju
socijalne potrebe ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji
imaju niži prihod po članu obitelji.
Studentu-korisniku potpore pod D) isplatit će se iznos od 50%, odnosno 100% školarine u
svrhu plaćanja školarine jednokratno.
Na Natječaj za dodjelu potpora 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),
studenti koji imaju prekid studija,
studenti korisnici drugih stipendija i potpora.

U kategoriji C1.) Studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja i kategoriji D) Potpore
studentima u stanju socijalne potrebe, u izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni
dohodak i primici navedeni u tablici 1.
Podaci se dokazuju Potvrdom o visini dohotka i primitaka za 2017. godinu nadležne porezne
uprave.
Tablica 1.
NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA
SIF_NOP_PRM
OPIS
01
Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja
2017. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02
Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako
to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju
sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i
primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
04
Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema
zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju
prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
22
Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji
odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
28 *
Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do
završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanoga iznosa
*Napomena: Osim stipendija iz javnih izvora
35
Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine
ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji

9

38

41

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi
sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od
samostalne djelatnosti
Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga
proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu
oporezivanju

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa

28 * Napomena: Student i članovi njegove obitelji koji su ostvarili u 2017. godini primitak od
stipendija, moraju dostaviti sve Ugovore ili odgovarajuće dokaze o primljenim stipendijama
za 2017. godinu.
Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su dostaviti Potvrde o
visini ukupno ostvarenih dohodaka i primitaka za 2017. godinu nadležne porezne uprave
izvan Republike Hrvatske za sve članove obitelji. Za članove obitelji koji su u mirovini ili su
korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim Potvrde o visini ukupno ostvarenih dohodaka
i primitaka za 2017. godinu nadležne porezne uprave izvan Republike Hrvatske, priložiti i
Potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2017. godinu nadležne ustanove za
mirovinsko osiguranje izvan Republike Hrvatske.
Za inozemne Potvrde o visini ukupno ostvarenih dohodaka i primitaka te Potvrde o visini
ukupno isplaćene mirovine izražene u stranim valutama primjenjivati će se tečajna lista
Hrvatske narodne banke (srednji tečaj) na dan 1. siječnja 2018. godine.
VII.
PODNOŠENJE PRIJAVA
Pristupnici za kategoriju A), B), C) ili D) s pripadajućim potkategorijama su dužni priložiti:
1. popunjeni obrazac za prijavu:
- Obrazac za prijavu A – stipendija za izvrsnost
prema kategorijama: A1), A2), A3) i A4)
- Obrazac za prijavu B – stipendija za studente 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 stanju socijalne potrebe
Prijavni obrasci A), B), C) i D) objavljeni su na Internet stranici Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/studenti/sveucilisne-stipendije/.
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Popunjeni obrazac A), B), C) i D) s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta
Natječaja dostavljaju se isključivo poštom s naznakom
- kategorija A. – „Natječaj za stipendije za izvrsne studente“
- kategorija B. – „Natječaj za stipendije studentima aktivnim sportašima“
- kategorija C. – „Natječaj za stipendije studentima u stanju socijalne potrebe“
- kategorija D. – „Natječaj za potpore studentima u stanju socijalne potrebe“
na slijedeću adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3
31 000 Osijek

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskog žiga na poslanoj prijavi.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prikuplja osobne podatke radi utvrđivanja
rang-liste studenata koji su podnijeli prijavu na Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i
potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te rang lista sadrži sljedeće podatke:
ime i prezime studenata, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv znanstveno/umjetničke
nastavne-sastavnice, godina upisa na znanstveno/umjetničku- nastavnu sastavnicu, te ukupan
broj bodova.
Uz prijavu na Natječaj studenti su dužni dostaviti potpisanu Privolu/Suglasnost za objavu
osobnih podataka kojom daju privolu da se njihovi osobni podaci prikupe i obrade u svrhu
utvrđivanja rang liste za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku te suglasnost za objavu osobnih podataka na rang listi za dodjelu
studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu sa
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Narodne Novine” 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i
106/12.).

Nepotpuno i neuredno popunjeni prijavni obrasci te neovjereni prijavni obrasci kao i
nepotpuna dokumentacija te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće
se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka
za podnošenje prijave neće se razmatrati.
Odluku o dodjeli stipendija za kategorije A), B) i C) odnosno Odluku o dodjeli potpora za
kategoriju D), donosi Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i objavljuje iste
na
Internet
stranici
Sveučilišta
Josipa
Jurja
Strossmayera
u
Osijeku
http://www.unios.hr/studenti/sveucilisne-stipendije/.
Sve dodatne obavijesti o studentskim stipendijama i potporama Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku mogu se uputiti na e-mail adresu stipendije@unios.hr.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak
način muški i ženski rod.

