Ovaj pročišćeni tekst Pravilnika o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za
programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju socioekonomskog statusa
obuhvaća Pravilnik o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za programe
mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju socioekonomskog statusa KLASA: 00305/18-02/01, URBROJ: 251-73/02-18-2, kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće na sjednici 10. svibnja 2018.
i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim
potporama za programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju
socioekonomskog statusa KLASA: 003-05/20-02/01, URBROJ: 251-73/02-20-3 kojeg je donijelo
Fakultetsko vijeće na sjednici 23. travnja 2020. godine

Pravilnik o stipendijama, jednokratnim pomoćima i posebnim potporama za
programe mobilnosti koje dodjeljuje Fakultet političkih znanosti na temelju
socioekonomskog statusa
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja stipendija, jednokratnih pomoći i
posebnih potpora za programe mobilnosti na temelju socioekonomskog statusa studentima
Fakulteta političkih znanosti (dalje u tekstu: Fakultet).
Članak 2.
Pojmovi koji se u ovome pravilniku upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike
obaju spolova.
Članak 3.
Fakultet u akademskoj godini izdvaja najmanje 4% iznosa participacije školarina za stipendije,
jednokratne pomoći i posebne potpore za programe mobilnosti dodijeljene na temelju
socioekonomskog statusa.
Iznos iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na temelju ukupnog iznosa participacije školarina
uplaćenoga Fakultetu u prethodnoj akademskoj godini.
Članak 4.
Sredstva utvrđena u članku 3. rasporediti će se na slijedeći način:
1. Za mjesečne stipendije izdvojit će se 64% ukupnog iznosa sredstava iz članku 3. ovog
pravilnika.
2. Za jednokratne pomoći izdvojit će se 14,5% ukupnog iznosa sredstava iz članka 3. iz ovog
pravilnika
3. Za posebne potpore za programe mobilnosti izdvojit će se 21,5% ukupnog iznosa sredstava
iz članka 3. iz ovog pravilnika.

Članak 5.
Mjesečne stipendije isplaćuju se u deset mjesečnih rata u iznosu od 800,00 kuna.
Jednokratne pomoći isplaćuju se semestralno na početku svakog semestra u iznosu od
2000,00 kuna.
Posebne potpore za programe mobilnosti isplaćuju se mjesečno studentima koji sudjeluju u
programima mobilnosti u slijedećim iznosima.
1. Za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku,
Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku ili Tursku mjesečni iznos potpore
iznosit će najviše 20% iznosa potpore koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu.
2. Za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu,
Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će
najviše 25% iznosa potpore koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu.
3. Za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg,
Norvešku, Švedsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će najviše
30% iznosa potpore koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu.
Članak 6.
Ukupan broj mjesečnih stipendija, jednokratnih pomoći i posebnih potpora za programe
mobilnosti koje se dodjeljuju u akademskoj godini utvrdit će se tako da se ukupni novčani iznos
utvrđen u članku 3. ovog pravilnika rasporedi sukladno omjerima utvrđenim u članku 4. ovog
pravilnika.
Broj mjesečnih stipendija koje se dodjeljuju u akademskoj godini utvrdit će se tako da se
ukupan iznos sredstava dodijeljen mjesečnim stipendijama sukladno članku 4. podijeli s
ukupnim iznosom stipendije za jednog studenta za 10 mjeseci (iznos mjesečne stipendije
pomnožen s 10).
Broj jednokratnih pomoći koje se dodjeljuju u akademskoj godini utvrdit će se tako da se
ukupan iznos sredstava jednokratnih pomoći sukladno članku 4. podijeli s iznosom
jednokratne pomoći.
Broj posebnih potpora za mobilnost utvrdit će se sukladno rang listi kandidata i iznosu
raspoloživih sredstava u akademskoj godini, pritom broj studenata koji primaju posebne
pomoći ne smije biti manji od 5.
Ukoliko broj stipendija, jednokratnih pomoći ili posebnih potpora za mobilnost izračunatih
ovim postupkom nije cijeli broj, ukupan iznos sredstava za svaku kategoriju će se povećati u
iznosu koji je potreban da se dostigne cijeli broj.

Članak 7.
Na natječaj za dodjelu mjesečne stipendije mogu se prijaviti redoviti studenti upisani na
preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij
politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:
1) koji su stekli najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student
upisan prvi put na prvu godinu studija;
2) koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,0 ili prosjek ocjena prethodne akademske
godine viši od 3,5 zaokruženo na prvu decimalu;
3) čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 75% proračunske osnovice koja
se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.
Na natječaj za dodjelu mjesečne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano
mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj.
Članak 8.
Na natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mogu se prijaviti redoviti studenti upisani na
preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij
politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:
1) koji su stekli najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student
upisan prvi put na prvu godinu studija;
2) koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,0 ili prosjek ocjena prethodne akademske
godine viši od 3,5 zaokruženo na prvu decimalu;
3) čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 65% proračunske osnovice koja
se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.
Na natječaj za dodjelu jednokratne pomoći ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano
mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj.
Na natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mogu se prijaviti studenti koji primaju stipendiju
iz drugih izvora.
Članak 9.
Na natječaj za dodjelu posebnih potpora za mobilnost mogu se prijaviti redoviti studenti
upisani na preddiplomski studij politologije, preddiplomski studij novinarstva, diplomski studij
politologije ili diplomski studij novinarstva Fakulteta političkih znanosti:
1) koji su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;
2) koji imaju prosjek ocjena svih predmeta viši od 3,5 ili prosjek ocjena prethodne akademske
godine viši od 3,8;
3) koji ima prihvaćen studijski boravak na inozemnom sveučilištu u sklopu programa Erasmus
+;
4) čiji prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne prelaze 85% proračunske osnovice koja
se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Članak 10.
Na natječaje iz članka 7. i 8. i 9. ovog pravilnika ne mogu se prijaviti studenti:
1) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta
upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u
akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);
2) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski
program na istoj razini studija;
3) koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani.
Članak 11.
Bodovanje za dodjelu mjesečnih stipendija, jednokratnih pomoći i posebnih potpora za
mobilnost provodi se na sljedeći način:
Studenti koji ispune uvjete iz članaka 7., 8. i 9. rangiraju se ovisno o visini prihoda po članu
obitelji, pri čemu student s najnižim prihodima po članu obitelji ima najviši rang.
Pod obitelji u smislu ovog pravilnika se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni
drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju
prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom
prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije
do navršene 29. godine života.
Početni broj bodova za svakog prijavljenog studenta utvrđuje se tako da se broj koji označava
redni broj studenta na rang listi oduzme od ukupnog broja studenata koji se nalaze na rang
listi.
Dodatni bodovi dodjeljuju se nakon što je utvrđena rang-liste kandidata temeljem dohotka po
članu obitelji po slijedećim pravilima:
1) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 0,5 bodova za svako dijete.
2) Za studenta kojemu je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 0,5 bodova, a
za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće
roditeljske skrbi priznaje se 1 bod.
3) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju prema zakonu koji regulira
socijalnu skrb priznaje se po 1 bod za svakog brata ili sestru.
4) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta, a smješten je u studentskome domu,
priznaje se 0,50 bodova.
5) Za studenta čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade prema zakonu koji regulira
socijalnu skrb priznaje se 0,5 boda.
6) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 1 bod, a za
jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 0,5 bodova.

7) Za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga
osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 0,25 bodova za svakog
brata ili sestru uz uvjet da žive u obitelji.
8) Za studenta s najmanje 60% utvrđenoga tjelesnog i osjetilnog oštećenja, sukladno važećoj
Uredbi o metodologijama vještačenja priznaje se 0,5 bodova.
9) Za studenta hrvatskog branitelja i studenta dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
sukladno zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja priznaje se 0,25 bodova.
Nakon dodjele dodatnih bodova utvrđuje se konačna rang-lista kandidata temeljem ukupnog
broja bodova.
Članak 12.
U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici koji se nalaze
na popisu u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
Članak 13.
Ako dva studenta ili više studenata ostvare isti broj bodova na temelju članka 11. ovoga
pravilnika, prednost pri dodjeli stipendije, jednokratne pomoći ili posebne potpora za
mobilnost imat će studenti koji imaju niži prihod po članu obitelji u skladu s člankom 11.
stavkom 1. ovoga pravilnika.
Članak 14.
Mjesečne stipendije, jednokratne pomoći i posebne potpore za mobilnost dodjeljuju se na
temelju provedenoga natječaja u kojem se definira način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.
Natječaj za dodjelu mjesečne stipendije i jednokratne pomoći raspisuje se najkasnije 15. rujna
u akademskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se stipendija dodjeljuje.
Natječaj za dodjelu stipendija i jednokratne pomoći provodi povjerenstvo za provedbu
natječaja koje čini prodekan zadužen za nastavu, predsjednik odbora za osiguranje kvalitete,
tajnik fakulteta ili osoba koju on imenuje, jedan član Fakultetskog vijeća izabran u znanstvenonastavno zvanje kojeg imenuje dekan Fakulteta i jedan predstavnik studenata kojeg bira
studentski zbor.
Natječaj za dodjelu posebnih potpora za mobilnost raspisuje se po prihvaćanju studijskog
boravka u inozemstvu u sklopu programa Erasmus +.
Natječaj za dodjelu posebnih potpora za mobilnost provodi povjerenstvo koje čini prodekan
zadužen za međunarodnu suradnju, prodekan zadužen za nastavu, tajnik fakulteta ili osoba
koju on imenuje, jedan član Fakultetskog vijeća izabran u znanstveno-nastavno zvanje kojeg
imenuje dekan Fakulteta i jedan predstavnik studenata kojeg bira studentski zbor.
Rezultati natječaja dostavljaju se dekanu Fakulteta, svim prijavljenim studentima i
studentskom zboru.

Članak 15.
O dodjeli stipendije, jednokratne pomoći i posebne potpore za mobilnost zaključuje se ugovor
između studenta i Fakulteta.
Članak 16.
Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci iz izjave o članovima obitelji i njihovih prihoda
ne odgovaraju stvarnom stanju obitelji studenta, tada se obustavlja isplata stipendije, pomoći
ili potpore za mobilnost, te će se izvršiti povrat isplaćenih sredstava.
U slučaji da student za vrijeme korištenja stipendije, jednokratne pomoći ili posebne potpore
za mobilnost upiše mirovanje, isplata će se obustaviti te će se izvršiti povrat isplaćenih
sredstava.

PRILOG 1. NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA
SIF_NOP_PRM

OPIS

01

Primici od kamata po obveznicama koji su obračunani nakon 1.
siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja

02

Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske
imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne
podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8.
Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u
Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji

04

Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja
prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu
kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji

22

Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za
godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje

28*

Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života
odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do
propisanoga iznosa *Napomena: Osim stipendija iz javnih izvora
sukladno čl. 19. st. 1. „za koje potrebno dostaviti potvrde o izvoru".

35

Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske
mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi
sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje
dohodak od samostalne djelatnosti

41

Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret
državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu
oporezivanju

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnoga odnosa

