
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano 
stanovanje (Narodne novine, broj: 68/15) KLASA: 602-01/15-03/00127,URBROJ: 533-20-15-0001 od 
15. lipnja 2015. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Studentski centar Pula, Stiglicheva 26/1, 52100 Pula,  
raspisuje 

 

 

N A T J E Č A J 

ZA SMJEŠTAJ STUDENATA U STUDENTSKI DOM PULA I SUBVE NCIONIRANJE 
SMJEŠTAJA STUDENATA KOJI STANUJU KOD PRIVATNIH STAN ODAVACA U PULI U 

AKADEMSKOJ GODINI 2015/2016. 

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti hrvatski državljani ili državljan i EU-a s 
prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren statu s stranca na stalnome boravku u RH i 
studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija koji studiraju na visokim 
učilištima u Puli. 

Na natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u 
mjestu studiranja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, 
radnim danom (ponedjeljak – petak) od 09,00 do 15,00 sati na adresi: 

STUDENTSKI CENTAR PULA 
STUDENTSKI DOM PULA 

PRERADOVIĆEVA 28 A,52100 PULA 
s naznakom 

„ZAMOLBA ZA NATJE ČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA“ 
 

Prijave na natječaj podnose se od 02. srpnja do zaključno 30. srpnja 2015. godine.  

Za one studente koji dokumentaciju šalju poštom uvjet je da je prijava na natječaj upućena poštom 
preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga. Dan predaje pošti, odnosno 
ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Studentskom centru Pula. 

Preporučuje se studentima da ne čekaju posljednji dan za predaju prijave na natječaj, već da to učine 
čim prikupe potrebnu dokumentaciju kako bi u natječajnom roku mogli provjeriti ispravnost i 
potpunost predane dokumentacije. 

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće – OBVEZNA DOKUMENTACIJA: 

1. Popunjenu i potpisanu prijavu – OBRAZAC A (može se preuzeti sa www.scpu.hr ili na adresi 
Studentskog doma Pula – Preradovićeva 28 A) 
 

2. Potpisan i ovjeren OBRAZAC B1, B2, B3, B4 (može se preuzeti sa www.scpu.hr ili na adresi 
Studentskog doma Pula, Preradovićeva 28 A) – popunjava se samo jedan obrazac ovisno o vrsti 
studija i godini koja se upisuje (u zaglavlju obrasca piše kome je namijenjen). Ovjeru obrasca 
vrši ovlaštena osoba Studentske službe visokog učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni 
provjeriti točnost podataka na obrascu. 

3. OBRAZAC C – ovjereni prosjek ocjena svih razreda srednje škole ili ovjerene preslike 
svjedodžbi, odnosno prijepis svjedodžbi ovjeren od strane škole – dostavljaju studenti (brucoši) 
koji u 2015. godini prvi put upisuju prvu godinu  preddiplomskoga sveučilišnog   studija, 



stručnoga studija ili integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija. Prije 
slanja obrasca ili prijepisa studenti su dužni provjeriti točnost podataka. 

 

4.  Studenti koji dokumentaciju predaju osobno dužni su dostaviti osobnu iskaznicu - na uvid, a 
predaje se preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu. 

Studenti koji dokumentaciju šalju putem pošte, trebaju dostaviti uvjerenje o prebivalištu (izdaje 
MUP u mjestu prebivališta) – ne starije od šest mjeseci.  

Studenti drugih država koji imaju hrvatsko državljanstvo uz osobnu iskaznicu dostavljaju izvornik 
ili ovjerenu kopiju domovnice. 

 
5.  Indeks – na uvid. Studenti diplomskog studija daju na uvid oba indeksa. (za studente koji 

predaju  dokumentaciju osobno). 

Navedeni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaj. 

Studenti koji dokumentaciju dostavljaju putem pošte na natječaj predaju isklju čivo izvornke 
dokumenata ili ovjerenu kopiju.  

Studenti koji dokumentaciju predaju osobno, a žele zadržati izvornike dokumenta, mogu 
napraviti kopiju za predaju na natječaj. Nakon uvida u izvornik, za te kopirane dokumente 
ovjeru istovjetnosti s izvornikom izvršiti će djelatnik Studentskog centra, bez naknade za ovjeru. 

Navedene obrasce i izjave u vezi s ovim natječajem moguće je dobiti u Studentskom domu Pula ili 
preuzeti na mrežnim stranicama www.scpu.hr. 

Sva pitanja ili nejasnoće vezane za Natječaj mogu se uputiti na mail adresu jtorbar@unipu.hr 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu bodovat će se prema Pravilniku  kojeg je donijelo 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Pravilnik se nalazi u prilogu ovog Natječaja. 

Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih uvjeta iz Pravilnika trebaju to dokumentirati 
odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedene 
uvjetne dokumente, kako bi mogli ostvariti veći broj bodova.  

Za svaki uvjet pojedinačno, za koji se želi ostvariti dodatni broj bodova, potrebno je dostaviti novu 
potvrdu (ako se ista potvrda/dokument traži pod više kriterija predaje se jedna).  

Pojašnjenja i popis dokumenta potrebnih za ostvarivanje dodatnih bodova nalaze se uz ovaj 
Natječaj i na mrežnim stranicama Studentskog centra www.scpu.hr. 

Kandidati u natječaju obvezni su uz prijavu dostaviti kompletnu uvjetnu dokumentaciju. Nekompletna 
uvjetna dokumentacija i dokumentacija predana nakon roka neće biti razmatrana. Kandidati u 
natječaju ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka, niti ostvariti dodatne 
bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.  

Dostavljena dokumentacija se ne vraća. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 10. kolovoza 2015. godine na oglasnoj ploči 
Studentskog doma Pula, te na mrežnim stranicama Studentskog centra www.scpu.hr. 

Sukladno članku 18. stavka 4. Pravilnika koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Studentski centar obvezan je, a u cilju osiguranja transparentnosti postupka, na svojoj oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama objaviti rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj za smještaj u 
studentski dom s time da ista uključuje sljedeće podatke:  
 
• ime i prezime studenta  
• naziv visokog učilišta  
• broj ECTS bodova u tekućoj godini 



• prosječan broj ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja 
• ukupan broj stečenih ECTS bodova 
• broj bodova po kriterijima iz članka 8. do 14. stavka 1. Pravilnika  
• ukupno ostvaren broj bodova na temelju kojih se studentu odobrava smještaj u studentskome 

domu ili subvencioniranje smještaja. 
 
Studentski centar od kandidata u obrascu za prijavu na natječaj pribavlja privolu za 
prikupljanje i obradu njihovih podataka u svrhu utv rđivanja rang liste kao i suglasnost za 
objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Studentskog centra Pula www.scpu.hr. 

 
Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za prigovore Studentskog centra Pula u 
roku od osam dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, na adresu: 

STUDENTSKI DOM PULA 
Preradovićeva 28A, 52100 Pula 

s naznakom „Povjerenstvo za rješavanje prigovora“ 
 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno 
dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se izjavljuje ukoliko je došlo do pogreške kod 
bodovanja po nekom od kriterija natječaja. 

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po 
isteku roka za prigovore, s konačnim rezultatima, na oglasnoj ploči, te na mrežnim stranicama 
Studentskog centra Pula www.scpu.hr. 
 

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Studentski dom prilikom useljenja trebaju dostaviti 
liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u dom (bez liječničke potvrde useljenje 
nije moguće). 

Studenti koji ostvare pravo na subvencije za studente smještene kod privatnih stanodavaca 
obvezni su do 10.10.2015.g. dostaviti Uvjerenje o boravištu (podiže se u Policijskoj upravi Pula 
prilikom prijave boravka) u mjestu studiranja, te broj tekućeg-računa (isključivo na svoje ime) 
otvorenog kod jedne od sljedećih banaka: Zagrebačka, OTP, Privredna i Erste. 

Kandidati koji su se prijavili na natje čaj, a još nisu upisali studij (namjeravaju ga upisati u 
jesenskom roku) ostvareno pravo u natječaju mogu koristiti nakon što upišu studij i dostave potvrdu 
o upisu odnosno potvrdu o statusu redovitog studenta (najkasnije do 10.10.2015. g.). 

Izrazi koji se u ovom natječaju (i ostaloj dokumentaciji vezanoj uz natječaj) koriste za osobe u 
muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 

 

U Puli, 02. srpnja 2015. 

        Studentski centar Pula 

 

U prilogu: 

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje 

- Pojašnjenja pojedinih kriterijskih točki 

- Obrasci B1, B2, B3, B4, C 

- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva 


