
SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA
                 U OSIJEKU
STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU
                ISTARSKA 5

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na
subvencionirano  stanovanje  (NN  68/2015.),  -  (dalje  u  tekstu:  Pravilnik),  Upravno  vijeće
Studentskog centra u Osijeku dana  30.06.2015. godine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU SMJEŠTAJA U STUDENTSKE DOMOVE I 

DODJELU SUBVENCIJE STANOVANJA ZA AK.GOD.2005./2016.:
Studentski dom na adresi Kralja Petra Svačića 1c

   Studentski dom na adresi Ivana Gorana Kovačića 4
Subvencija stanovanja kod privatnih stanodavaca

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s
prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH
koji su upisani na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku na sveučilišnim i stručnim studijima
(sadašnji redoviti studenti i redoviti studenti koji će upisati prvu godinu studija akademske
godine 2015./2016.) i  studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.
Pravo  sudjelovanja  u  natječaju  nemaju  redoviti  studenti  kojima  je  mjesto  prebivališta  u
Osijeku.
Pravo na subvencionirani smještaj ne mogu ostvariti: 

- studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u ak. god. 2014./2015. i manje od
45 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja osim studenata koji
upisuju prvu godinu studija i studenata invalida od 1.do 5. kategorije invalidnosti

- studenti koji nisu upisani u statusu redovitoga studenta u ak.god. 2015./2016.
- studenti  koji  mjenjaju studij  (bez završetka studija)  i  na drugome studiju ponovno

upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole.

Student u svojoj prijavi određuje da li se prijavljuje za natječaj za subvenciju kod privatnog 
stanodavca ili za natječaj za smještaj u studentski dom, te za koji studentski dom se 
prijavljuje. 

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeću  dokumentaciju:    
 
I OSNOVNA DOKUMENTACIJA (uvjet za prijavu na natječaj)

1. Potpisani OBRAZAC A prijave s interneta (na adresi www.stucos.hr).
Ovaj obrazac obavezno se popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje i s
pripadajućom dokumentacijom dostavlja se ili  osobno u studentski dom ili  šalje se
preporučeno poštom na adresu studentskog doma.

2. Ovjereni OBRAZAC B1 (stariji studenti) na adresi www.stucos.hr. 
Ovaj obrazac obavezno se ovjerava u referadi fakulteta odnosno učilišta.

      3.  Potvrda/Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice 
4. Ovjereni  OBRAZAC  B2  na  adresi  www.stucos.hr ili  prijepis  svjedodžbi  svih

razreda srednjoškolskog obrazovanja ovjerenih od strane srednjoškolske ustanove
ili ovjerene preslike svjedodžbe.

http://www.stucos.hr/
http://www.stucos.hr/
http://www.stucos.hr/


Ovaj obrazac ovjeravaju srednjoškolske ustanove  za studente koji će u akademskoj  
godini 2015./2016. prvi put upisati prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog

      studija, integriranog  preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i  kratkog ili 
      preddiplomskogstručnog studija.
5. Kopiju  uplatnice  ili  potvrdu  o  uplati  na  iznos  od  25,00  kn  za  troškove  obrade

podataka  (primatelj:  Studentski  centar  u  Osijeku,  model:  HR  99,  broj  računa
primatelja IBAN: HR06 2340009110017965 0, poziv na broj odobrenja: upisati OIB
uplatitelja studenta).

II DODATNA DOKUMENTACIJA
Prema  Pravilniku  studenti  mogu  ostvariti  pravo  na  izravan  smještaj  u  domu  i  pravo  na
smještaj u domu i pravo na subvencionirani smještaj kod privatnih stanodavaca na temelju
ukupnog broja bodova. Pravo na izravan smještaju domu studenti mogu ostvarati na temelju
kriterija izvrsnosti (članak 4. Pravilnika) i na temelju ostalih kriterija (članak 5. Pravilnika).
Ukupni broj bodova studenti mogu ostvariti na temelju: prosjeka ocjena, uspjeha na studiju,
osvojenih nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanjui na studiju, studoranja studija
deficitarnih studijskih programa, na temelju socijalno-ekonomskog statusa i statusa hrvatskog
branitelja ili djeteta hrvatskog branitelja.
Studenti  su dužni  uz prijavu i  osnovnu dokumentaciju dostaviti i  dodatnu dokumentaciju
(potvrde  ili  preslike  dokumenata)  kojom  dokazuju  da  ispunjavaju  uvjete  propisane
Pravilnikom.

A) PRAVO NA IZRAVAN SMJEŠTAJ U DOM
Članak 4., 5. i 6.. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na 
subvencionirano stanovanje (dalje u tekstu: Pravilnik) 
Studenti koji se natječu za  izravan smještaj  u  studentskom domu 
       

- uz prijavu (OBRAZAC A) trebaju  podnijeti dokumente kako slijedi:

1. Izravan smještaj na temelju kriterija izvrsnosti
Pravo na izravan smještaj u domu prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima 
mjesečni prihod njihova kućanstva u prethodnoj godini  ne prelaze po članu kućanstva iznos 
od 65% proračunske osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta (65% proračunske 
osnovice iznosi 2.161,90 kn):
1.1. Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, 
integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog 
studija ili preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju prosjek
ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja(Pravilnik članak 4.točka 1.)

- potvrda  nadležne porezne uprave o ukupnim prihodima u zajedničkom kućanstvu za
2014. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući  maloljetnu braću i
sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva 

- potvrda o visini ukupno isplaćene mirovine HZMO-a za 2014. godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2  ili ovjerene preslike svjedodžbi svih 
razreda srednjoškolskog obrazovanja ili prijepis svjedodžbi svih razreda 
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice 
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 



1.2. Studenti prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga 
stručnog i preddiplomskoga stručnog te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga 
sveučilišnog studija koji imaju prosjek svih položenih ispita iznad 4,5 uz najmanje 
stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključeno do dana prijave na 
natječaj (Pravilnik članak 4.točka 2)

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- potvrda  nadležne porezne uprave o ukupnim prihodima u zajedničkom kućanstvu za

2014. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući  maloljetnu braću i
sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva 

- potvrda o visini ukupno isplaćene mirovine HZMO-a za 2014. godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice 
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)

1.3.  Studenti  viših  godina preddiplomskoga sveučilišnog,  kratkoga stručnog studija i
preddiplomskoga stručnog studija te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sve-
učilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju iznad 4,5 uz
najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključeno do dana
prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studi-
ranja (Pravilnik članak 4.točka 3)

1.4. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu
godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih
položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome, sveučilišnome
ili preddiplomskome stručnom studiju) iznad 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova u
prethodnim godinama studiranja na prethodnoj razini studija(Pravilnik članak 4.točka 4)

1.5. Studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomsko-
ga stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završe-
noj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studi-
ju) te na prvoj godini  diplomskoga studija ili  specijalističkoga diplomskoga stručnog
studija iznad 4,5 uz najmanje stečena 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a za-
ključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim
godinama studiranja; (Pravilnik članak 4.točka5.)

1.6. Iznimno, studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija koji su upisali samo
ljetni semestar i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj
razini studija (preddiplomskome sveučilišnom studiju) te u ljetnome semestru iznad 4,5
uz najmanje stečena 27 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana
prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studira-
nja; (Pravilnik članak 4.točka 6.)

- potvrda  nadležne porezne uprave o ukupnim prihodima u zajedničkom kućanstvu za
2014. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući  maloljetnu braću i
sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva 



- potvrda o visini ukupno isplaćene mirovine HZMO-a za 2014. godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)

2. Izravan smještaj na temelju ostalih kriterija

Pravo na izravan smještaj u domu ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihova 
kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60% proračunske 
osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta (60% proračunske osnovice iznosi 
1.995,60 kn): (Pravilnik članak 5.točka 1.,2.,3.)

2.1. Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, stu-
denti, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, studenti, HRVI iz Domovinskoga rata I. skupi-
ne te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji imaju prosječno 55 i više
ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja; (Pravilnik članak 5.točka1.)

2.2. Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Za-
kona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je
oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studen-
ti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem or-
ganizma, koji imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studira-
nja; (Pravilnik članak 5.točka2.)

2.3. Studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga
rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, uz uvjet da imaju prosječno 55 i
više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja te da imaju potpisan ugovor s
Fondom o dodjeli studentske stipendije (ne odnosi se na studente koji upisuju prvu godi-
nu studija te imaju ugovor o dodjeli stipendije za srednjoškolsko obrazovanje). (Pravil-
nik članak 5.točka3.)

- potvrda o utvrđenom statusu člana obitelji koju izdaje Ured  državne uprave
- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2 - brucoši ili ovjerene preslike svjedodžbi 

svih razreda srednjoškolskog obrazovanja ili prijepis svjedodžbi svih razreda 
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice 
- izjava o zajedničkom kućanstvu 
- potvrda  nadležne porezne uprave o ukupnim prihodima u zajedničkom kućanstvu za

2014. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući  maloljetnu braću i
sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva 

- potvrda o visini ukupno isplaćene mirovine HZMO-a za 2014. godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva

- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka
- indeks (na uvid)



3. Pravo na izravan smještaj imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

3.1. Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata (Pravilnik članak 6.toč-
ka1.)

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2 - brucoši  ili ovjerene preslike svjedodžbi

svih  razreda  srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepis  svjedodžbi  svih  razreda
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
- smrtni list roditelja
- rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih
- dokaz o nestanku roditelja
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)

3.2. Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a
preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja
prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je odluke o privreme-
nom uzdržavanju nadležnoga centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi
članka 352. Obiteljskoga zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu
uzdržavanja studenta (Pravilnik članak 6.točka2.)

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1
- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2 - brucoši  ili ovjerene preslike svjedodžbi

svih  razreda  srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepis  svjedodžbi  svih  razreda
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
- rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih
- pravomoćna sudska presuda o rastavi braka roditelja 
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)

3.3. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji do
punoljetnosti (Pravilnik članak 6.točka3.)

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2 - brucoši  ili ovjerene preslike svjedodžbi

svih  razreda  srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepis  svjedodžbi  svih  razreda
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
- rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih
- dokaz o nestanku roditelja
- rješenje  Centra  za  socijalnu  skrb  o  smještaju  u  domove  socijalne  skrbi  ili  u

udomiteljske   obitelji
- odluka o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb 
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)



3.4.  Studenti s  invaliditetom od 1.  do 5.  kategorije invalidnosti  (iznad 50% tjelesnog
oštećenja), uključujući i  studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom
studiju. Status ovih studenta dokazuje se rješenjem o postotku tjelesnog oštećenja nad-
ležne ustanove za mirovinsko osiguranje (Pravilnik članak 6.točka 4.)

- popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 
- popunjen,  potpisan  i  ovjeren  OBRAZAC B2 ili  ovjerene  preslike  svjedodžbi  svih

razreda  srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepis  svjedodžbi  svih  razreda
srednjoškolskog obrazovanja

- potvrda/uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice 
- rješenje o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje
- dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
- indeks (na uvid)

Studenti od točke 3.1.do 3.4. mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj i u razdoblju
od 15. srpnja do 1. rujna. (Pravilnik članak 6.točka 5.)

B) OSTVARIVANJE PRAVA NA SMJEŠTAJ U DOMU I PRAVA NA 
SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ KOD PRIVATNIH STANODAVACA NA 
OSNOVI BODOVANJA

1. Studenti koji ne ostvaruju pravo na izravan smještaj u domu, a zadovoljavaju opće uvjete iz
članka 3. Pravilnika, mjesto u domu mogu dobiti na temelju ukupnog broja bodova koji su
ostvarili.  Ukupni  broj  bodova  studenti  ostvaruju  na  temelju  prosjeka  ocjena,  uspjeha  na
studiju,  osvajanih  nagrada,  studiranja  na  studiju   za  deficitarna  zanimanja,  na  temelju
socijalno-ekonomskoga  statusa  te  statusa  hrvatskoga  branitelja  ili  djeteta  hrvatskoga
branitelja. (Pravilnik članak 8.-13.)

2. Studenti ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju
ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za studentski smještaj.
Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu
studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu. (Pravilnik Članak 23.)

Studenti koji ne ostvare pravo na smještaj u studentskom domu, mogu ostvariti pravo na 
subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju ukupnog broja bodova koji su 
ostvarili u natječaju za smještaj u studenstkom domu.

Studenti koji se natječu na temelju dodatnih bodova za smještaj u domu ili za subvencionirani 
smještaj kod privatnog poslodavca
                 
                - uz prijavu (OBRAZAC A) trebaju  podnijeti dokumente kako slijedi:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:
-    popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B1 

               -    popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC B2 ili ovjerene



     preslike  svjedodžbi  svih  razreda  srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepis
svjedodžbi 
    svih razreda srednjoškolskog obrazovanja

-    potvrda/uvjerenje o prebivalištu (MUP) ili kopija osobne iskaznice
-    dokaz o uplati troškova natječajnog postupka 
-    indeks (na uvid)

DODATNA DOKUMENTACIJA- dokumenti za ostvarivanje dodatnih bodova

1. Bodovi na temelju prosjeka ocjena te na temelju uspjeha na studiju ostvaruju se na
temelju  OBRASCA  B2  ilina  temelju  ovjerenih  preslika  svjedodžbi  svih  razreda
srednjoškolskog  obrazovanja  ili  prijepisa  svjedodžbi  svih  razreda  srednjoškolskog
obrazovanja (Pravilnik članak 8.i 9.)

2. Bodovi za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

2.1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu maturu 
„A“ razine (svi predmeti) te postigli rezultat u rješavanju ispita u ukupno postotku 
(Pravilnik članak 10.stavak 1.)

- potvrda o postignutom rezultatu na državnoj maturi

2.2. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili
međunarodnih  nagrada   na  službenim  natjecanjima  iz  područja  koja  su  vezana  uz
nastavni program  (jedno od prva tri mjesta tijekom srednjoškolskog obrazovanja)
(Pravilnik članak 10.stavak 2.i 3.)

- uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu

2.3. Studenti dobitnici rektorove nagrade  (nisu uključene posebne rektorove nagrade) ili
dekanove nagrade (ista nagrada se vrednuje samo jedanput tijekom studija) (Pravilnik 
članak 10.stavak .4.i 5.)

- uvjerenje ustanove koja je dodijelila nagradu  

3. Bodovi za studij deficitarnih studijskih programa (Pravilnik članak 11.stavak 1.)

Studenti koji studiraju na studijskim programima u znanstvenim područjima koja se
vode kao deficitarna na nacionalnoj razini pri HZZZ odnosno nalaze se u prvih 10 na
listi  deficitarnih  zanimanja HZZZ  ostvaruju  se  na  temelju   lista  deficirarnih  studijskih
programa i lista deficitarnih zanimanja HZZZ.

4. Bodovi na temelju socijalno-ekonomskoga statusa (Pravilnik članak 12.)

4.1. Studenti kojima je jedan roditelj, umro, poginuo, nestao ili nepoznat (Pravilnik 
članak 12.stavak 1.)

- rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih (roditelj nepoznat)
- smrtni list roditelja
- dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave

4.2. Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju ili 
koji će početi studirati u ak. god. 2015./2016. (Pravilnik članak 12.stavak 2. i 3.)

- rodni list za brata ili sestru 



- potvrda o školovanju
- potvrda o upisu na visoko učilište
- potvrda / uvjerenje o prebivalištu (MUP)

4.3. Studenti razvedenih roditelja (Pravilnik članak 12.stavak 4.)
- pravomoćna sudska presuda o rastavi braka roditelja

4.4. Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu 
obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu 
(Pravilnik članak 12.stavak 5.)

- potvrda o statusu 
- izjava o zajedničkom kućanstvu 

4.5. Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim 
tjelesnog  oštećenja iz Domovinskog rata (Pravilnik članak 12.stavak 6.)

- rješenje ili potvrda nadležne ustanove za mirovinsko - invalidsko osiguranje

4.6. Studenti invalidi od VI. do X. kategorije invalidnosti (Pravilnik članak 12.stavak 7.)
- rješenje ili potvrda nadležne ustanove za mirovinsko - invalidsko osiguranje

4.7. Studenti čije zajedničko kućanstvo koristi zajamčenu minimalnu naknadu/ili stalnu
pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi (Pravilnik članak 12.stavak 8.)

- rješenje  nadležnog  Centra  za  socijalnu  skrb  i/  ili  potvrda  nadležne  ustanove  za
socijalnu skrb

4.8. Studenti (majka, otac) koji imaju malodobno dijete (Pravilnik članak 12.stavak 9.)
- rodni list / izvod iz matične knjige rođenih djeteta

4.9. Studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (svi članovi
koji su prijavljeni na istoj adresi) u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi od 500kuna
do 65% proračunske osnovice

- potvrda  nadležne porezne uprave o ukupnim prihodima u zajedničkom kućanstvu za
2014. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući  maloljetnu braću i
sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva 

- potvrda o visini ukupno isplaćene mirovine HZMO-a za 2014. godinu za sve članove 
zajedničkog kućanstva

- izjava o zajedničkom kućanstvu 

5. Bodovi za studente, hrvatske branitelje i studente, djecu hrvatskih branitelja koji ne
ostvaruju pravo na izravan smještaj u dom (Pravilnik članak 13.)

Studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti
koji su ranjeni kao hrvatski branitelji  i  studenti HRVI iz Domovinskog rata,studenti
hrvatski  branitelji  iz  Domovinskog  rata,  djeca  smrtno  stradaloga  branitelja  iz
Domovinskoga  rata,  djeca  HRVI  iz  Domovinskoga  rata  te  studenti,  djeca  hrvatskih
branitelja (Pravilnik članak 13. stavak 1.i 2..)

- potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

III



Prijave se podnose od 01.07.2015. do 24.07.2015. godine.
Student u svojoj prijavi određuje da li se prijavljuje za natječaj za subvenciju kod privatnog 
stanodavca ili za natječaj za smještaj u studentski dom, te određuje za koji studentski dom se 
prijavljuje. 
Prijave s traženom dokumentacijom studenti moraju dostaviti ili osobno u studentski dom ili
poslati  preporučeno poštom na adresu studentskog doma za koji  se prijavljuju: Studentski
dom, Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek ili Studentski dom, Ivana Gorana Kovačića 4,
31000 Osijek
Studenti  koji  se  prijavljuju  za  natječaj  za  subvenciju  kod  privatnih  stanodavaca  mogu
dostaviti svoje prijave ili osobno u studentske domove ili poslati preporučeno na jednu od
adresa studentskih domova.

Ako se prijave dostavljaju osobno radno vrijeme studentskih domova je ponedjeljak – petak 
od  7,00  do 15,00 sati.

RASPODJELA MJESTA
Studenti se raspoređuju u pravilu u studentski dom za koji su se prijavili.
Studenti koji ne ostvare pravo na smještaj u studentskom domu, mogu ostvariti pravo na 
subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca na temelju ukupnog broja bodova koji su 
ostvarili u natječaju za smještaj u studentskom domu.

REZULTATI NATJEČAJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja objaviti će privremene rang-liste najkasnije u roku od 15
dana od dana isteka roka za prijave na natječaj. Privremene rang-liste biti će objavljene na
oglasnim pločama Studentskog centra u Osijeku, Istarska 5, Studentskog doma K.P.Svačića 1c
i Studentskog doma I.G.Kovačića 4, te na internet stranicama Studentskog centra u Osijeku
www.stucos.hr

PRIGOVORI
Pisani  prigovor  upućuje  se  Povjerenstvu  za  rješavanje  prigovora  isključivo  poštom
preporučeno na adresu:  Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, 31000 Osijek, s naznakom –
POVJERENSTVO  ZA RJEŠAVANJE  PRIGOVORA u  roku  od  8  dana  od  objavljivanja
privremenih lista

NAPUTAK:
1. Privola studenta za prikupljanje i obradu osobnih podataka i suglasnost za objavu istih

na rang-listi uvjet je za prijavu na natječaju.
2. OBRAZAC B1 može se preuzeti na www.stucos.hr, a važeći je ukoliko je potpisan od

strane  studenta i odgovorne osobe učilišta te ovjeren pečatom.
3. OBRAZAC B2  može se preuzeti na www.stucos.hr, a važeći je ukoliko je potpisan od

strane  podnositelja  molbe  (brucoša)  i  odgovorne  osobe  srednje  škole  te  ovjeren
pečatom.

4. Studenti  su  obvezni   uz  prijavu  (OBRAZAC  A)  priložiti   dokumentaciju  traženu
natječajem. 

5. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.
6. Uz prijavu (OBRAZAC A) treba obavezno priložiti  i  kopiju uplatnice na iznos  od

25,00 kn za troškove obrade natječaja za dodjelu smještaja  u studentske domove i
subvenciju stanovanja

7. Prijave pristigle nakon roka neće biti razmatrane.
8. Dokumentacija se ne vraća.

http://www.stucos.hr/


9. Adresa prebivališta studenta treba biti ista kao i adresa brata/sestre.
10. Studenti koji će akademske godine 2015./2016. prvi puta upisati prvu godinu studija

trebaju dostaviti  uvjerenje o upisu  od 28.08.2015. do 11.09.2015.
11. Studenti koji će akademske godine 2015./2016. prvi puta upisati prvu godinu studija,

na  prijavi  za  smještaj  u  studentski  dom  ili  subvenciju  stanovanja  koju  šalju
preporučenom poštom trebaju navesti sljedeće: OIB, JMBG, kontakt broj tel./ mob. i e-
mail adresu.

12. Studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj 2015./2016.
godini dužni su do useljenja obaviti liječnički pregled kod nadležnih liječnika opće
prakse, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

13. Studenti  –  brucoši  koji  ostvare  pravo  na  smještaj  u  studentski  dom  dužni  su  do
useljenja izvršiti liječnički pregled kod svojih školskih liječnika nadležnih za srednju
školu, jer u protivnom neće moći useliti u studentski dom.

14. Tekst natječaja možete pronaći i na web stranici Studentskog centra: www.stucos.hr
15. Pravilnik  o  uvjetima  i  načinu  ostvarivanja  prava  redovitih  studenata  na

subvencionirano  stanovanje  (NN  68/2015,)  može  se  pronaći  i  na  web  stranici
Studentskog centra www.stucos.hr

16. Studentski  centar  će  osobne  podatke  studenata  prikupljati  i  obrađivati  u  postupku
elektronske obrade podataka radi objava rang-lista.

17. Podnošenjem prijave na natječaj student prihvaća sve uvjete iz natječaja.
18. Preslike dodatne dokumentacije koja se prilaže uz prijavu nije potrebno ovjeravati kod

javnog bilježnika.

Studentski centar u Osijeku provoditi  će postupak raspodjele mjesta u skladu s propisima
općeg upravnog postupka, uključujući provjeru vjerodostojnosti isprava koja služe za dodjelu
prava. U postupku donošenja odluke o prigovoru Povjerenstvo za prigovore postupati će po
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

http://www.stucos.hr/
http://www.stucos.hr/

