Temeljem članka 103. Statuta Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja,
Upravno vijeće donijelo je na 8. sjednici održanoj dana 04. siječnja 2005. godine, a na 12.
sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine izmjenilo je i dopunilo

PRAVILNIK
O DODJELI GODIŠNJIH STIPENDIJA NSZVO
Članak 1.
Stipendije se dodjeljuju djeci koja su ostala bez roditelja koji je u trenutku smrti, uslijed bolesti
ili nezgode, bio član Sindikata.
Na natječaj za dodjelu stipendija može se prijaviti i dijete aktualnog člana Sindikata kojemu je
supružnik-nečlan Sindikata preminuo ili stradao, ako dijete uzdržava samohrani roditelj.
Pravo iz prethodnog stavka nema dijete čiji je samohrani roditelj - član Sindikata, nakon smrti
supružnika, zasnovao novu bračnu ili izvanbračnu zajednicu. Isto tako, nastupom ove
činjenice, prestaje daljnja već započeta isplata stipendije.
Članak 2.
Kandidati moraju biti djeca školske dobi (polaznici osnovnih ili srednjih škola) ili redoviti
studenti koji nisu stariji od 27 godina. Omjer između odobrenih đačkih i studentskih stipendija
biti će 50:50, a omjer osnovnoškolskih i srednješkolskih stipendija biti će identičan sa
omjerom prijavljenih đaka osnovne odnosno srednje škole.
Članak 3.
Prijavljeni na natječaj ne smiju biti korisnici niti jedne druge javne stipendije (grada, županije,
države) ili privatne (javno poduzeće ili privatna tvrtka). Također ne smiju biti korisnici potpora
domaćih odnosno stranih udruga, zaklada ili fondova.
Članak 4.
Najviše dva kandidata iz jedne (uže) obitelji mogu dobiti stipendije u jednoj akademskoj,
odnosno školskoj godini.
Nije dopušteno istovremeno, tj. u istoj akademskoj, odnosno školskoj godini korištenje i
stipendija i pomoći NSZVO po jednom kandidatu. U slučaju takvih okolnosti kandidat mora
izabrati jednu od ponuđenih alternativa.
Članak 5.
Stipedije se dobivaju za razdoblje od mjeseca rujna 2007. godine do rujna 2008. godine (11
mjeseci) i iznose 500,00 kn mjesečno za đake osnovne škole, a 750,00 kn mjesečno za đake
srednje škole i studente. Stipendije su izražene i daju se u netto iznosima tako da eventualne
poreze i druga davanja snosi Sindikat.
Zaostale stipendije će se isplatiti retroaktivno u cijelosti, a sve ostale do 15. u mjesecu za
tekući mjesec.

Članak 6.
Klasifikacija kandidata izvršit će se bodovanjem uspjeha u obrazovanju i sagledavanjem
socijalnog statusa.
BODOVANJE USPJEHA U OBRAZOVANJU

A

student više godine studija ili đak *
bodovi
studenti – prosječne ocjene položenih kolegija,
pri upisu studija među 10% prvoplasiranih
1.
30
odnosno za đake uspjeh završenih razreda 4,5 ili više
uključujući izravan upis
đaci prvog razreda osnovne škole
pri upisu studija među 20% prvoplasiranih
prosjek kolegija / završenih razreda / 4,0 ili više
25
2.
uključujući izravan upis
"brucoš"

3.

sve razrede srednje škole završio s
odličnim uspjehom (5)

prosjek kolegija / završenih razreda / 3,5 ili više

20

4.

jedan razred srednje završio s vrlo dobrim
prosjek kolegija / završenih razreda / 3,0 ili više
uspjehom (4), ostale s odličnim (5)

15

5.

dva razreda srednje škole završio s vrlo
prosjek kolegija / završenih razreda / 2,5 ili više
dobrim uspjehom (4), a dva s odličnim (5)

10

6.

jedan razred srednje škole završio s
dobrim uspjehom (3)

5

prosjek kolegija / završenih razreda / 2,0 ili više

* studentima se zbrajaju ocjene svih položenih kolegija upisanih u indeks, srednjoškolcima samo
uspjeh u završenim razredima srednje škole, a osnovcima osnovne škole
B
1.

BODOVANJE SOCIJALNOG STATUSA
bodovi
- dijete bez oba roditelja
- dijete s invaliditetom razmjerno stupnju invalidnosti
- obitelj živi u podstanarstvu
- u vrijeme školovanja stanuje izvan prebivališta

broj bodova
30
do 10
10
10

C KONAČNI IZRAČUN BROJA BODOVA
Ukupan broj bodova (A+B) na kraju se ponderira sa prihodima po članu obitelji (u obzir se
uzimaju neto prihodi umanjeni za kreditne ustege isključivo po osnovi stambenog kredita za
stan u kojem obitelj živi). Ako jedno dijete po broju bodova ulazi u odobreni broj stipendista
NSZVO-a, onda se iznos stipendije dodaje prihodu obitelji i uzima u obzir kod izračuna broja
bodova za drugo dijete, koje je također podnijelo molbu za stipendiju NSZVO-a. Za članove
obitelji uzima se uža obitelj (roditelji ili staratelji) te braća i sestre ako nemaju vlastitih prihoda,
te ostale osobe bez vlastitih prihoda uzdržavani od strane roditelja odnosno staratelja.
Za slučajeve iz članka 1. stavak 2. ukupan zbroj sakupljenih bodova množi se sa
koeficijentom 0,7.
Formula koja definira konačan broj bodova kandidata glasi:
konačni broj bodova zaokružen na dvije decimale = ukupno dobiveni broj bodova (A+B) /
(ukupni prihod obitelji / broj članova obitelji / 1000).
Članak 7.
U slučajevima kada dvoje kandidata imaju jednak broj bodova, a na listi za dobivanje
stipendija postoji još samo jedno slobodno mjesto, tj. jedan od njih je posljednji na listi, oboje
dobivaju stipendiju.
U slučajevima kada troje ili više kandidata imaju jednak broj bodova, a na listi za dobivanje
stipendija ne postoji dovoljan broj slobodnih mjesta, konačna odluka o tome pripada
Upravnom vijeću.

Članak 8.
NATJEČAJ
Na natječaj se kandidati prijavljuju pisanim putem, sve dokumente prilažu u koverti s
naznakom
«ZA GODIŠNJE STIPENDIJE»
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Ilica 51, 10 000 ZAGREB
Kandidati za natječaj prilažu preslike svih dokumenata, a originalne dokumente dužni su
donijeti na uvid po pozivu Komisije. U slučaju neslaganja priložene preslike i originala,
kandidat će biti isključen iz natječaja.
Natječaj se otvara danom objave u javnom glasilu odnosno na službenoj web stranici
Sindikata i traje 30 dana.
Članak 9.
Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1. ispunjen formular o podacima kandidata za natječaj (dostupan na web-u Sindikata)
2. preslik osobne iskaznice, za djecu preslik rodnog lista i preslik osobne iskaznice
roditelja ili staratelja
3. za preminulog roditelja preslik izvoda iz matične knjige umrlih
4. za učenike preslik učeničke knjižice, odnosno za studente preslik indeksa
5. za "brucoše" koji su među 10% odnosno 20% najbolje plasiranih pri upisu na fakultet
potvrdu o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi
6. za maloljetne članove uže obitelji preslik rodnih listova, odnosno za punoljetne članove
preslik osobne iskaznice
7. preslik liste posljednjeg osobnog dohotka zaposlenih članova obitelji
8. za obitelji koje otplaćuju stambene kredite, presliku ugovora o sklopljenom kreditu za
stan
9. za obitelji koje žive u podstanarstvu izjavu o podstanarstvu ili preslik ugovora o najmu
sa stanodavcem, te izjavu o neposjedovanju stana ili kuće na području Republike
Hrvatske ili inozemstva
10. za djecu s invaliditetom preslik rješenja ili nalaza i mišljenja liječnika ili tijela
nadležnog za utvrđivanje invaliditeta
Članak 10.
Na temelju podnesenih dokumenata, o dodjeli stipendija odlučuje komisija Sindikata u roku
od 15 radnih dana od dana zatvaranja natječaja.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranicama Sindikata.
U Zagrebu, 12. listopada 2007.
Predsjednik Velikog vijeća
Vilim Ribić

