Na temelju odredbe dlanka 29. totka 7. Statuta Studentskog centra tZagrebu, Sanacijski
upravitelj dana 30.06.2015. godine donosi:

PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRA\/A NA SMJESTAJ U STUDENTSKE DOMOVE
STUDENI]SKOG CENTRA U ZAGREBU

I. OPCE ODREDBE

itanat t.
Pravilnikom o ostvarivanju prava na smjestaj u studentske domove Studentskog centra
t Zagrebu (u daljnjem tekstu Pravilnik SC-a) ureduju se pitanja koja se odnose na uvjete i
nadin ostvarivanje prava na smjesrtaj u studentske domove, prava i obveze studenata u
postupku ostvarivanj aprava i tijela lloja odluduju u postupku.

Clanak2.

t

Studentski domovi Studentskog centra Zagrebu su objekti studentskog standarda
namijenjeni smje5taju studenata i u postupku ostvarivanj a prava na smje5taj imaju jedinstven
tretman.

etanat<:.
Smje5taj u studentski dom Studentskog centra u Zagrebu mogu ostvariti redoviti
studenti preddiplomskog sveudili5ncg, kratkog strudnog studija i preddiplomskog strudnog
studija, diplomskog sveudili5nog studija, integriranog preddiplomskog diplomskog
sveudili5nog studija, specijalistidkolg diplomskog strudnih studija i studenti s invaliditetom
poslijediplomskih sveudili5nih studija visokih udili5ta Grada Zagreba, osim studenata kojima
je mj esto prebivali5t a u Zagrebu.

i

Iznimno, smje5taj mogu ostvariti redoviti sfudenti

iz

prethodnog stavka

s

prebivali5tem u Gradu Zagrebu kojri su socijalni sludajevi, a diji status je utwden od strane
nadleZnog tijela socijalne skrbi.

Clanak 4.
Studentski centar uZagrebuutwduje pojedinadno pravo na smjestaj javnim natjedajem
o uvjetima i nadinu ostvarivanj a prava redovitih studenta na
subvencionirano stanovanje koji dorLosi Ministarstvo znanosti obtazovanja i sporta Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu Pravilnil< MZOS-a).

sukladno Pravilniku

Stranica 1

U swhu utwdivanja rang liste studenata koji

su podnijeli prijavu na Natjedaj za

smje5taj u studentski dom Studentski centar uZagrebuprikuplja osobne podatke studenata.

itanat<

S.

Raspodjelu mjesta za svaku akademsku godinu, na prijedlog pomo6nika ravnatelja za
Smje5taj donosi Ravnatelj Studentsk.og centra uZagrebu.

Odluka

iz

prethodnog stavka sadrLi broj mjesta

koji se raspodjeljuje i

kategorije

raspodjele.

II. UVJETI I NAEIN ()STVARIVANJA PRAVA NA SMJESTAJ

eUnat

O.

Pravo na smje5taj u studentske domove Studentskog centra uZagrebu mogu ostvariti
studenti koji udovolje uvjetima utwctenima u dlanku 3. Pravilnika MZOS-a.

CIanakT.
Pravo na smje5taj u studentske d,omove Studentskog centra u,Zagrebune mogu ostvariti
bez obziranarenrltate po natjedaju, studenti koji ne udovolje opdim uvjetima iz Pravilnika
MZOS-a i studenti:

-

kojima su istekla studentska lprava,
kojima jeinedena disciplinslcamjera iskljudenja iz studentskog doma za

-

sve wijeme studiranja,
koji kao stanari studentskih domova imaju dugovanja

-

s osnova stanarine

ili po drugom

osnovu,

koji uzzanolbtpriloZe dokumente koji imaju zacllj obmanu nadleZnih tijela u
postupku odludivanja o praw na smje5taj,
koji su u prethodnim natjedajima priloZili krivotvorene dokumente.

Pravo na smje5taj nemaju studenti zasve wijeme studiranja izrazlogautwdenih alinejama

l. - 5. ovos dlanka.
ehnat< s.

Natjedaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu
raspisuje ravnatelj Studentsko g centra, temeljem Odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i
sporta Republike Hrvatske.

Stranica 2

Natjedaj obvezno sadrLava popis dokumentacije potrebne za sudjelovanje u natjedaju,
i nadin obavje5divanja kandidata o
rezttltatima.

wijeme trajanjanatjedaja, rok objave rezultata natjedaja

itanat

g.

Natjedajnu dokumentaciju zaprima i obraduje Poslomica
Studentskog centra uZagrebukao nliegova strudna sluZba.

za smjestaj

studenata

Poslormica za smje5taj nakon obrade i izwsenog nadzora od strane Nadzorne komisije
Studentskog centra, utwduje i objar,'ljuje rcniltate natjedaja u obliku jedinstvene rang liste za
svaku kategoriju studenata.

Jedinstvena rang lista odreduje mjesto svakog studenta kandidata na temelju
bodovanja izwSenog wednovanjem uvjeta iz piloLene dokumentacije, sukladno Pravilniku
MZOS-a.
Donja granica jedinstvene rang liste uvjetovana je kapacitetima studentskih domova.
Studenti koji ne ostvare pravo na smjestaj , a rlajedinstvenoj rang listi se nalaze ispod
donje granice, pravo na smjeStaj ostvaruju tijekom akademske godine na upraLnjena mjesta,
po redoslijedu i pripadajuioj kategoriji.

Clanak 10.
Jedinstvenaranglistaza sve.kategorije objavljuje se na oglasnoj plodi sjedi5ta
Sfudentskog centra uZagrebu i na web stranici Studentskog centra uZagrebt.
Jedinstvenaranglista ima status Rje5enja i obvezno sadrLi pouku o pravnom lijeku.

III. PRA]/A I OBVEZE STUDENATA

ilanak

11.

Studenti koji su ostvarili pra\/o na smje5taj u studentske domove Studentskog centra u
Zagrebu ostvareno pravo koriste sul<ladno mjestu ostvarenom na odgovaraju6oj jedinstvenoj
rang listi.
Studentski centar u Zagrebu u pravilu 6e po5tivati Zelju studenta prilikom raspodjele u
pojedini studentski dom ako kapacitet i broj ostvarenih bodova to omoguduju.

Ukoliko kapacitet studentskog doma ne moZe udovoljiti Zelji studenta uspjeh u studiju
odreduje smje5taj u studentskj dom.

Stranica 3

ehrtal< tZ.

Student se useljava

u studentski dom na temelju objavljenih rezrltata na natjedaj i

obj avlj enih rokova uselj enj a.

Prilikom useljenja student pnlale tralene dokumente
kori5tenju smje5taja.

i

isprave

i

zakljuduje Ugovor o

Ako student ne useli u

stu<ilentski dom u utwdenom roku gubi ostvareno pravo na
smje5taj, osim u sludaju pisane najave daiz opravdanih razlogato nije u mogu6nosti udiniti, a
iste treba naknadno dokumentirati.

Student ne moZe useliti uL studentski dom bez lijednidkog uvjerenja da nema
kontraindikacije za smje5taj u studerrtski dom.

IV TIJELA U POSTUPK-U OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA

etanat<

tl.

Poslo"rnica za smje5taj studenata je strudna sluZba Studentskog centra u Zagrebu koja
obavlja poslove prijema dokumerLtacije na natjedaj za smje5taj u studentske domove
Studentskog centra, obraduje zaprirnljenu dokumentaciju i primjenom Pravilnika MZOS-a
w5i bodovanje te predlaie jedinstverre rang liste studenata.

Nakon utwdivanja jedinstv,:nih rang lista Poslovnica za smje5taj studenata, iste
dostavlja rarmatelju Studentskog centra u Zagrebu, koji donosi Odluku o javnoj objavi rang
lista.

eUnat< t+.
Ostvarivanje prava na smje5taj u studentske domove Studentskog centra luZagrebu

kontroliraju slij ede6a tijela:

1.
2.

Povjerenstvozanadzor
Povjerenstvo zaqeiavanjeprigovora.

Clanak 15.
Povjerenstvo za nadzor, na<lzire rad Poslovrice za smjeStaj studenata
obrade natje(,aja.

u

postupku

Stranica 4

elanak

16.

Povjerenstvo zanadzor moZr; odluditi da se u sludaju utwdenih nepravilnosti postupak
obrade dokumentacije ponovi, te u lom sludaju naloLiti radnje i aktivnosti kojima se utwdene
nepravilnosti trebaju otkloniti.

ebnak 17.
Povjerenstvo za nadzor ima 5 (pet) dlanova od kojih se 2 (dva) dlana biraju iz reda
radnika Studentskog centra t Zagr'tbu, a 3 (tri) dlana se biraju iz reda redovitih studenata
SveudiliSta uZagrebt.

Prijedlog dlanova

iz

reda radnika Studentskog centra daje Pomo6nik rarmatelja za

smje5taj, a prijedlog dlanova izreda studenata daje Studentski zbor Sveudili5ta uZagrebu.

Ravnatelj studentskog centra uZagrebu na temelju prijedloga imenuje Povjerenstvo za
nadzor svojom Odlukom.

Odlukom

o imenovanju

Povjerenstva

za nadzor Ramatelj Studentskog centra u

Zagr ebu imenuj e predsj ednik a i zamj enika predsj ednika.

etanak tg.

Mandat Povjerenstva za nadzor traje dvije godine, s pravom da na prijedlog
Studentskogzbora Sveudili5ta uZalyebu, odnosno Pomodnika ravnatelja za smje5taj tijekom
trajanjamandata, ravnatelj StudentsliogcentrauZagrebumole imenovati i druge dlanove, diji
mandat traje do kraja mandata imenovanog povjerenstva.

Clanaklg.
Povjerenstvo za rjelavanje prigovora je drugostupanjsko tijelo koje rje5ava prigovore
studenata u postupku ostvarivanjapl:ava na smje5taj u studentske domove Studentskog centra
aZagrebu,.
Povjerenstvo za rje5avanje prigovora kao drugostupanjsko tijelo rje5ava prigovore i u
postupcima koji se odnose na kori5tenje ostvarenogprava na smje5taj u studentske domove
Studentskog centra t Zagrebu.

etanat

ZO.

Povjerenstvo za rjelavanje prigovora ima 5 (pe| dlanova, od kojih se 2 (dva) dlana
biraju izreda radnika Studentskog <>entrauZagrebt, a 3 (tri) dlana se biraju izreda redovitih
studenata Sveudili5ta u Zagrebu.

Prijedlog dlanova iz reda rtrdnika Studentskog centra daje Pomodnik rarmatelja za
smjeStaj, a prijedlog dlanova izreda studenata daje Studentski zbor Sveudili5ta uZagrebu.
Stranica 5

Ravnatelj studentskog centra Sveudili5ta u Zagrebu na temelju prijedloga imenuje
Povjerenstvo za rje5avanje prigovora svojom Odlukom.
Odlukom o imenovanju Por,jerenstvo za rje5avanje prigovora Rarrnatelj Studentskog
centra imenuj e predsjednik a

i

zamje,nlka predsjednika.

Clanak2I.
Prigovori narezttltate ostvarivanjaprava na smje5taj studenata podnose se u roku od 8
(osam) dana od dana objave jedinstvene rang liste.

Prigovori na rje5enje koje se odnosi na kori5tenje ostvarenog prava na smje5taj
podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Povjerenstvo za rje5avanje prigovora obvezno je prigovor rijesiti
(petnaest) dana od dana isteka rokazapodno5enje prigovora.

u roku od 15

U

postupku dono5enja odluke o prigovoru Povjerenstvo za pigovore duZno je
postupati po odredbamaZakona o olfem upravnom postupku.
Povjerenstvo za rje5avanje lrigovora moi,e usvojiti prigovor, odbaciti prigovor kao
i potwditi odluku @e5enie), ili watiti predmet na ponovno odludivanje.

neosnovan

Vradanjem predmeta tijelu na ponovno odludivanje, Povjerenstvo za {e5avanje
prigovora obvezno je dati tijelu upute vezano na dinjenice i okolnosti koje treba utwditi te rok
postupanja u postupku ponovnog od.ludivanja.
Povjerenstvo zaqe(avanje prigovora obvezno je pisanu odluku objaviti na oglasnoj
plodi sjedi5ta Studentskog centra uZ,agrebl i na web stranici Studentskog centra uZagrebt.
Odluka Povjerenstva za rje5avanje prigovoraje konadna.

(tartat<.22.

Povjerenstvo zanadzor i Povjerenstvo za {eSavanje prigovora obvezna su ravnatelju
Studentskog centra podnositi pisana izvje5da o radu najmanje jednom godi5nje

V. Z,AKLJUCNE ODREDBE

Clanak23.

i

obveze studenata - korisnika smje5taja u studentskim domovima Studentskog
centra uZagrebt regulirana su Domr;kim redom studentskih naselja.
Prava

Stranica 6

Poweda odredaba Domskog reda i odredaba ostalih akata Studentskog centra koje se
odnose na ostvareno pravo na smjrlStaj u sfudentske domove i prava kori5tenja ostvarenog
smjestaja povladi stegovnu odgovonrost studenata - korisnika smjestaja.

Clanak24.
Studenti koji iz objektivnih mzloga nisu podnijeli prijavu za smjestaj
utwdenim natjedajem istu mogu podnijeti naknadno.

u rokovima

Pod objektivnim razlozima iz prethodnog stavka podrazumijeva se: bolest studenta,
udenici zaw5nog razreda srednjo5kolskog obrazovanja koji su kasnije upisali studij,
pijelaznici s drugih Sveudili5ta, polaznici studija u medunarodnoj razmjeni.

Pozitirmo rije5ena prijava srtudentima iz ovog dlanka podrazumijeva da ovisno o
ostvarenom broju bodova useljavaju u studentski dom tijekom akademske godine na slobodne
smj e5tajne kapacitete.

Ctarra]r_ZS.

Studentski centar u Zagrebu, studentima ugroZenog zdravlja
invaliditetom moZe osigurati bolje uvjete stanovanja.

i

studentima

sa

Pojedinadna rje5enja za ostvarivanje prava na smje5taj u jednokrevetnoj sobi (osim
studenata sa utwdenim invaliditetonr od 1. do 5. kategorije) donosi Zavod za javno zdravstvo
"Dr. Andrija Stampar".

CIanak26.
Ostvareno pravo na smjeitaj student koristi zavijenelrajanja akademske godine od
1. rujna teku6e godine, do 15. srpnja naredne kalendarske godine.

ehnal<.21.

Studentski centar u Zagrebrt moLe po unaprijed propisanim uvjetima, redovitim
studentima omoguiiti kori5tenje dij,rla kapaciteta tijekom ljeta u wernenu od 16. srpnja do
3 1. kolovoza teku6e sodine.

ehnak 28.
TroSkove obrade podataka snose studenti, kandidati za smje5taj u studentski dom.

Clanak29.

Stranica 7

Pravilnik o ostvarivanju prava na smje5taj u studentske domove Studentskog centra u
Zagrebu stupa na snagu i primjenjuje se danom objave na oglasnoj plodi Sfudentskog centra u
Zagrebu.
Pravilnik o ostvarivanju pra\/a na smjebtaj u studentske domove Studentskog centra u
Zagrebu objavljuje se na web stranici Studentskog centrau Zagtebtt. i na oglasnim plodama
studentskih domova.

Clanak 30.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiili Pravilnik o ostvarivanju i
kori5tenju prava studenata na smje5taj u studentske domove Broj: 01/01-489-12002. od 09.
svibnja 2002. godine kao sve njegove izmjene i dopune.
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B

