Na temelju članka 18. stavka 4. Pravilnika o Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru,
Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na XIV. radnoj sjednici održanoj
19. studenog 2018. godine, donijelo je:
PRAVILNIK O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnik o dodjeli jednokratnih financijskih potpora (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje
dodjelu jednokratnih financijskih potpora, raspisivanje natječaja za dodjelu, postupak
prijave na natječaj, kriterije za vrednovanje pristiglih prijava i žalbeni postupak.
Članak 2.
Jednokratne financijske potpore dodjeljuju se studentima iz sredstava predviđenih u
proračunu Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru za svaku akademsku godinu.
II. RASPISIVANJE NATJEČAJA
Članak 3.
1) Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Studentski zbor) raspisuje
natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih potpora početkom akademske godine.
2) Po natječaju iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se jednokratne financijske potpore u
iznosu od 500 konvertibilnih maraka (500 KM).
3) Studentski zbor može dodijeliti i veći broj potpora ukoliko raspolaže dostatnim
financijskim sredstvima.
Članak 4.
1) Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih potpora ostaje otvoren najmanje 15 dana
od dana objave na službenoj stranici Studentskog zbora.
2) Prijave na natječaj dostavljaju se na posebnom obrascu koji izrađuje Studenski zbor.
3) Vrednovanje pristiglih prijava na natječaj izvršit će Odbor za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora.
4) Odbor iz stavka 2. ovog članka ima pet članova koje imenuje Predsjedništvo
Studentskog zbora najmanje osam dana prije raspisivanja natječaja.

5) Odbor od pet članova činit će četiri studenta s pravom glasa iz reda Studentskog zbora
Sveučilišta u Mostaru i jedan član iz Uprave Sveučilišta u Mostaru.
6) Odbor iz stavka 2. ovog članka izvršit će vrednovanje pristiglih prijava prema
kriterijima određenim u ovom Pravilniku.
Članak 5.
Pravo prijave na natječaj imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u
Mostaru koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
•

državljani su Bosne i Hercegovine

•

imaju status redovitog studenta

•

nisu obnavljali godinu studija

•

imaju ostvareni prosjek ocjena tijekom studija najmanje 3,00

•

nisu stariji od 26 godina.

III. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PRIJAVA
Članak 6.
1) Odbor za dodjelu financijskih potpora izvršit će vrednovanje pristiglih prijava prema
sljedećim kriterijima:
1. Socijalni status:
•

studenti bez oba roditelja – 15 bodova

•

studenti bez jednog roditelja – 10 bodova

•

studenti, djeca vojnih i civilnih invalida s oštećenjem organizma iznad 60 % - 10
bodova

•

osobni invaliditet studenta iznad 60 % - 15 bodova

2. Ekonomski status studenta uvrđuje se prema prosječnim mjesečnim primanjima
članova njegove obitelji:
•

bez novčanih primanja – 15 bodova

•

do 100 KM – 10 bodova

•

do 200 KM – 6 bodova

•

do 400 KM – 2 boda

3. Za svaku sestru ili brata koji studiraju na Sveučilištu u Mostaru studentu se dodjeljuju
tri boda.

2) Ispunjavanje kriterija iz stavka 1. ovog članka student dokazuje dokumentacijom
izdanom od nadležnih tijela.
3) Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka dostavlja se u originalu ili ovjerenom
prijepisu i ne vraća se studentu.
Članak 7.
Ukoliko više studenata ima jednak broj bodova na osnovu kriterija iz članka 6. Ovoga
Pravilnika, prednost će imati student koji ima bolji prosjek ocjena tijekom studija.
IV. ŽALBA NA REZULTATE NATJEČAJA
Članak 8.
1) Odbor za dodjelu jednokratnih financijskih potpora napravit će popis studenata
dobitnika jednokratnih financijskih potpora na osnovu kriterija iz članka 6. Pravilnika.
2) Popis iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na službenoj stranici i oglasnoj ploči
Studentskog zbora.
3) Studenti koji su nezadovoljni rezultatima natječaja mogu uložiti žalbu u roku osam
dana od dana objave rezultata.
4) Predsjedništvo Studentskog zbora razmatra žalbu i donosi konačnu odluku.
5) Konačan popis studenata objavljuje se na službenoj stranici i oglasnoj ploči
Studentskog zbora u roku od 15 dana od završetka žalbenog postupka. Popis će
sadržavati inicijale odabranih studenata, a podaci o punom imenu i prezimenu
studenta, za one koji to žele, biti će dostupni u uredu Studentskog zbora Sveučilišta.
Članak 9.
Ukoliko se naknadno sazna da je dostavljena dokumentacija nevaljana ili neistinita,
student dobitnik potpore dužan je primljeni iznos vratiti u roku od 15 dana od dana
saznanja za nevaljanost ili neistinost podataka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na službenoj stranici
Studentskog zbora.
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