
Na temelju ðlanka 128. Statuta Hrvatskog katoliõkog sveuðili5ta, rektor Hrvatskog katoliõkog
sveuðiliðta , prof . dr. sc. Zeljko Tanjió, donosi

PRAVILNIK
O DODIELI STIPENDIJA STUDENTIMA

HRVATSKOG KATOLIðKOG SVEUCITISTA

L OPEE ODREDBE

Õlanak 1.

Ovim Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoliõkog sveuðiliðta (dalje u
tekstu: Pravitrik) propisuju se uvjeti i naðin ostvarivanja prava i obveza redovitfü studenata
na stipendije koje dodjeljuje Hrvatsko katoliðko sveuðiliðte (dalje u tekstu: Sveuðili5te).

ðlanak 2.

Pojmovi koji se u ovome Pravilniku upotrebljavaju u mu5kome su rodu i odnose se na
pripadnike obaju spolova.

Õlanak 3.

Stipendijom se smatra mjeseðni novðani iznos koji redoviti student dobiva na temelju
propisanfü uvjeta ovim Pravilnikom i osiguranfü novðanfü sredstava Sveuðiliðta

il. opû uvJETr Z^DODIELU srrpENDrJA

Õhnak 4.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti Sveuðili5ta koji su hrvatski dríavljani,
dräavljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren
status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj ili osobe sukladno Zakonu o
medunarodnoj i privremenoj zaÉtttt (N.N. br.70/15,127 /ln (u daljnjem tekstu: studenti) koji
su upisani na preddiplomski ili diplomski sveuðili5ni studij koje izvodi Sveuðili5te. (u daljnjem
tekstu: Studenti).

Studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natjeðaj te koji su
tijekom studija ponavljali godinu nemaju pÍava na ostvarivanje stipendije.

ilI. KATEGORIIE STIPENDIJA

Õlanak 5.

Studenti iz ðlanka 4. ovoga pravilnika mogu se prijaviti za dodjelu stipendija u sljedeóim
kategorijama:
1. Kategorija A - za studentsku izvrsnos!
2. KategorijaB - za studente vrhunske sportaðe;

3. KategorijaC - za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa;

4. KategorijaD - za studente s invaliditetom;
5. KategorijaE - za studente bez odgovarajuóe roditeljske skrbi;
6. KategorijeF - za studente djecu hrvatskfü branitelja iz Domovinskoga rata.



IV. POSEBNI UVIETI ZADODTELU STIPENDIIA

Õlanak 6.

Na Natjeõaj za dodjelu stipendija u Kategoriji A za studentsku izvrsnost tijekom odredene
razine studija mogu se prijaviti Studenti koji ispunjavaju uvjete iz ðlanka 4. te sljedeóe dodatne
uvjete:
- da su upisali viðu godinu odredene razine studija (preddiplomski ili diplomski studij);
- da su u prethodnoj akademskoj godini izvrðili sve obveze u skladu sa studijskimprogramom
i izvedbenim planom nastave;
- da su tijekom izvodenja studija na temelju studijskog programa i izvedbenog plana nastave
ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanfü prethodnih akademskfü
godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne ukljuðujuói tekuóu akademsku godinu.

Õlanak 7.

Na Natjeðaj za dodjelu stipendija u Kategoriii B za studente vrhunske sportaðe mogu se

prijaviti Studenti koji ispunjavaju uvjete iz ðlanka 4. te sljedeóe dodaûre uvjete:
- da su kategorizirani kao vrhunski sporta5i u kategoriji sporta5a (I.- ilI.kategorija);
- da je priloZeno motivacijsko pismo.

Õlanak 8.

Na Natjeðaj za dodjelu stipendija u Kategoriii C za studente slabijeg socio-ekonomskog
statusa mogu se prijavitiStudenti kojiispunjavajuuvjete izëIar:Jrla4. te sljedeóe dodatre uvjete:
- da prosjeõni mjeseðni prfüod po ðlanu obitelji u zajedniõkom kuóanstvu ne prelazi 65 %
proraðunske osnovice u Republici Hrvatskoj koja se utvriluje svake godine odgovarajuóim
propisom;
- da je priloZena lzjava o ðlanovima obitelji;
- da je priloZeno motivacijsko pismo.

Prosjeðni mjeseðni prihod za Studente ðije obitelji imaju prebivaliðte ili boraviðte izvan
Republike Hrvatske utvrdivat óe se na naõin da óe se njfüov prosjeðni mjeseðni prfüod ostvaren
u matiðnoj zemlji mnoZiti s odgovarajuóim koeficijentom uzimajuéi u obzir prosjeðne isplaóene
neto plaóe i tro5kove tivota u toj zemlji u odnosu na prosjeðne isplaóene neto plaóe i troðkove
ùivota u Republici Hrvatskoj.

Õlanak 9.

Na Natjeðaj za dodjelu stipendija u KategorijiD za studente s invaliditetom mogu se prijaviti
Studenti koji ispunjavaju uvjete iz ðlanka 4. te sljedeóe dodabre uvjete:
- da je utvrdeno postojanje tjelesnog oðteóenja i stupanj invaliditeta od nadleZne ustanove;
- da je priloZeno motivacijsko pismo.

Õlanak 10.
Na Natjeõaj za dodjelu stipendija u Kategori jiE za studente bez odgovarajuóe roditeljske skrbi
mogu se prijaviti Studenti koji ispunjavaju uvjete iz ðlanka 4. te sljedeóe dodatne uvjete:
- da je student do punoljetnosti bio smjeðten u dom socijaLre skrbi ili udomiteljsku obitelj;
- da je priloZeno motivacijsko pismo.

Õlanak 11.
Na Natjeðaj za dodjelu stipendija u Kategoriji F za studente djecu hrvatskfü branitelja iz
Domovinskog rata mogu se prijaviti Studenti koji ispunjavaju uvjete iz ðlanka 4. te sljedeóe
dodatne uvjete:



- da je priloZen dokaz o statusu roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz kojeg je
razvidan status dragovoljca ili preslika drugostupanjskog rjeðenja o statusu hrvatskog ratrog
vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrda o statusu djeteta smrbro stradalog, zatoðenog
ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili potvrda o sudjelovanju u obrani
suvereniteta RH najmanje 100 dana u borbenom sektoru, koji izdaje nadleZno tijelo drZavne
uprave;
- da je priloZeno motivacijsko pismo.

Õlanak 12.
Sveuðiliðte objavljuje Natjeðaj za dodjelu stipendija na temelju odluke rektora. Odluka rektora
sadrùí (broj stipendija u svakoj kategoriji, novðani iznos stipendija, uvjete i kriterije za dodje(u
stipendija, naðin bodovanja pristupnika za svaku kategoriju stipendija, potrebnu
dokumentaciju i dokaze, rokove prijave i sl.).
Zasvakupojedinu kategoriju (4, B, C,D,E i F) izraduje se rang-lista Studenata prijavljenfüna
Natjeðajza dodjelu stipendije prema kojima se stipendije dodjeljuju.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka u svrhu provedbe Natjeõaja provodi se sukladno
pozitivnim propisima.

v. NovÕANI IZNOS STTPENDIIA

Õlanak 13.
Na temelju Odluke rektora o objavi Natjeðaja, objavljenog Natjeõaja, konaðne rang liste te
potpisanog ugovora izmedu Sveuðiliðta i Studenta, stipendija se isplaóuje u utvrdenom
mjeseðnomiznosu u tekuóojakademskoj godini (od l.listopada do 30. rujna) do 15. u mjesecu
na osnovi osiguranfü novðanfü sredstava Programom rada, Proraõunom i Financijskim
planom Sveuõili5ta za tekuóu proraðunsku godinu.

Novðani iznos stipendije isplaóuje na IBAN Ziro-raðuna studenta korisnika stipendije.

vr. PROVEDBA NATIEC 
^I^Z^DODIETU 

STTPENDIIA

Õtanak 14.
Natjeðaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (dalje u tekstu:
Povjerenstvo). Povjerenstvo se imenuje narczdoblje od tri (3) akademske godine i sastoji se od
neparnog broja ðlanova koje imenuje rektor. U sluõaju kad ðlanu Povjerenstva prestane
mandat prije vremena na koje je imenovan, novoizabrani õlan Povjerenstva dovrSava mandat
svog prethodnika.

Zadaóa Povjerenstva je utvrditi kriterije za dodjelu stipendija, naðin bodovanja pristupnika za
svaku kategoriju stipendija, potrebnu dokumentaciju, rokove prijava i sl. te provesti natjeðajni
postupak za dodjelu stipendija te sukladno istome utvrditi privremenu te predloZiti rektoru
konaðnu rang-listu dobitrrika stipendija i rjeðavati moguóe prigovore pristupnika na objavljene
rang liste.

Povjerenstvo moZe od pristupnika Natjeðaja za dodjelu stipendija zatraù7ti dopunu
dokumentacijei/tli dodaûre dokaze, u roku od tri (3) radna dana.

Ako se na temelju objavljenog Natjeðaja ne dodijeli utvrileni broj stipendija po kategorijama,
preostali broj stipendlja iz kategorija moZe rektor na prijedlog Povjerenstva preraspodijeliti



unutar ostalih kategorija, moZe donijeti odluku o ponovnoj objavi Na$eðaja ili sredstva
raspodijeliti na drugi naðin' 

elanak LS.

Tekst Natjeðaja za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploði i mreZnoj stranici
Sveuðili5ta.

Studenti podnose prijave za dodjelu stipendija elektroniðkim putem na adresu koja óe biti
naznaðena u Natjeðaju. Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom
dokumentacijom i dokazima na naðin i u roku propisanom Natjeõajem. Nepotpune, neuredne
i prijave osoba koje ne udovoljavaju Natjeðaju neóe se razrnatral.

Povjerenstvo moZe zatraúittod pristupnika dostavu dokumentacije u fizikom obliku.

Õlanak L6.
Nakon isteka roka za podnoðenje prijava na Natjeðaj za dodjelu stipendija te razmatrartja svfü
potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju ovog Pravilnika, odluke rektora i
objavljenog Natjeðaja utvrduje rang-liste (privremene) Studenata koji su se prijavili na Natjeðaj
i koji su ostvarili pravo na stipendiju za svaku kategoriju. Rang-liste objavljuju se najkasnije
trideset (30) dana od dana objave Natjeðaja.

Ako se student prijavio za dodjeht stipendija i ostvaruje pravo na dodjelu stipendija u vi5e
kategorija moZe ostvariti pravo na samo jednu stipendiju na prijedlog Povjerenstva.

Õlanak 17.

Privremene rang-liste Studenata koji su se prijavili na Natjeðaj za stipendije objavljuju se na
oglasnoj ploði i mreZnoj stranici Sveuðiliðta sa sljedeóim podacima: ðifra pristupnika,
kategorija stipendije i broj ostvarenih bodova.

U roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, pristupnici mogu
podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu
dokumentaciju.

Povjerenstvo je duZno u roku od pet (5) radnih dana na zaprimljeni prigovor dostaviti
odgovor.

Povjerenstvo nakon isteka roka za podnoðenje prigovora predlaZe rektoru konaðnu rang-listu
kandidata za svaku kategoriju stipendija, ukljuðujuói i pristupnike ðiji prigovor je prfüvaóen.

vrr. ODLUKA O DODIETT STTPENDTIA

ðlanak 18.

U roku od tri (3) radna dana od zapimanja prijedloga Povjerenstva, rektor donosi odluku o

dodjeli stipendija. Sastavni dio odluke ðini konaðna rang-lista studenata dobibrika stipendija.

Uz stipendije, iz stavka 1. ovog ðlanka, rektor moZe dodijeliti do tri stipendije redovitim
studentima Sveuðili5ta izvan kategorija i broja stipendija za tek:uêu akademsku godinu a na
prijedlo g Povj erenstva, Rektorsko g kolegija ili pojedinca.



Konaðna rang-lista iz prethodnog stavka objavljuje se na oglasnoj ploði i sluZbenoj mreZnoj
stranici Sveuðili5ta sa sljedeóim podacima: Sifra pristupnika, kategorija stipendije i broj
ostvarenih bodova.

Sa Studentom dobiûrikom
akademske godine.

stipendije, Sveuðiliðte potpisuje ugovor u trajanju jedne (1)

Ölanak L9.
Za vrijercte ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (4, B, C, D, E i F)

Student ne moZe primati nijednu drugu stipendiju koja se financira rz &ugþizvora, osim u
kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija).

Iznimno od prethodnog stavka, Studenti koji studiraju na visokom uðili5tu u inozemstvu na
istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju zarazdoblje obavljanja struðne prakse i/ili
sudjelovanja u programu mobilnosti i medunarodne razmjene studenata.

U sluðaju da se utvrdi da je u vrijeme ostvarivanjaprava na stipendiju Student korisnik neke
druge stipendije, Studentu óe se ponuditi moguónost da uz uvjet obustave druge stipendije
ostvari pravo na stipendiju Sveuðiliðta.

Ako se naknadno utvrdi da Student, dobitnik stipendije, uz stipendiju Sveuðili5ta prima d*go
stipendiju, da su netoðni dostavljeni podatci rz Izjave o ðlanovima obitelji u zajedniðkom
kuóanstvu ili je Studentu prestao status redovitog studenta, o kojim okolnostima Student nije
obavijestio Sveuðiliðte, Sveuðiliðte óe pismeno obavijestiti Studenta o obustavi plaóanja
stipendije i obvezi povrata doznaðenfü novðanfü sredstava na ime stipendije.

Student moZe na dostavljenu obavijest uputiti prigovor u roku od tri (3) radna dana od dana
zaprirnanjaprigovora. O prigovoru odluðuje Povjerenstvo u roku od pet (5) radnih dana.

Õhnak 20.

Studenti dobibrici stipendija, mogu odustatiod zaprimljenfüstipendija ito odmahpo primitku
obavijesti, odnosno po objavi konaðne rang liste ili naknadno.

U sluðaju odustanka od stipendije, pravo na stipendiju ostvaruje kandidat koji se na konaðnoj
rang listi nalaziodmah ispod kandidata dobibrika u istoj kategoriji stipendije. Ukoliko unutar
kategorije ne postoje drugi kandidati, primjenjuje se odredba iz ðlanka 14. ovog Pravilnika.

Studenti dobitrici stipendija koji od dodijeljene stipendije naknadno, tijekom akademske
godine, odustanu, duùni su Sveuõiliðtu vratiti sva zaprimljena sredstva po osnovi stipendije
za navedenu akademsku godinu.

Õlanak 2L.

Novðani iznos stipendije isplaóuje se sukladno potpisanom Ugovoru izmedu Sveuðiliðta i
Studenta na IBAN Ziro-raðuna Studenta korisnika stipendije.

ðtanak 22.
O dodijeljenim stipendijama Studentima korisnicima stipendija Sveuðili5ta vodi se evidencija.
Evidencija sadrùisljedeóe dokumente i podatke o Studentu korisniku stipendije i to:
1. Odluku o dodjeli stipendija;
2. Kategoriju dodijeljene stipendije;
3. Ugovor sklopljen izmeilu Sveuðili5ta i Studenta korisnika stipendije;



4. Podaci o Studentu: ime i prezime studenta; datum roilenja; JMBAG; ulica i kuóni broj
prebivaliðta; mjesto i po5tanski broj prebivaliðta; drZavljanstvo; IBAN broj ùfuo-raðuna; vrsta i
naziv studijskoga programa; datum prvoga upisa studenta na studijski program; akademska
godina prvoga upisa studenta na studijski program; upis studenta u tekuóu akademsku
godinu; broj ukupno steõenfü ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini zakljuðno s
posljednjim danom te akademske godine; broj ukupno steðenih ECTS bodova u tekuóoj
akademskoj godini raðunajuói od dana poðetka te akademske godine; broj ukupno steðenfü
ECTS bodova na studijskome programu od trenutka prvoga upisa studijskoga programa.

vm. PRTJELAZNE r ZAVRSNS ODnEDBE

ðlanak 23.
Stupanjemna snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o uvjetima
i naðinu ostvarivanja prava na stipendije od 2. listopada 2019. (KLASA: 011,-01,/19-02/09;
URBROJ: 498-03-01-01. / 1,-19-01).

Õlanak 24.
Ovaj Pravilrrik stupa na snagu osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploði i mreZnoj
stranici Sveuðiliðta.

KLASA: 011,-01, / 21,-02 / 08

URBROJ : 498 -03 -0L0 4-02 / 1.-21.-01.

Zagreb, 5. listopad a 202'J,.
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