
POJAŠNJENJA UZ ČLANAK 5. PRAVILNIKA: 

  

Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, djeca nestalog 

hrvatskog branitelja iz domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskoga rata, koji imaju 

prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili prvi put upisuju prvu 

godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili su u tekućoj akademskoj godini prvi 

put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na Natječaj stekli 30 i više ECTS 

bodova uz uvjet da mjesečni prihodi njihove obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne 

prelaze po članu obitelji iznos od 60% proračunske osnovice (=1.995,60 kn).  

  

Sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja primjenjuje se članka 126. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) prema 

kojem studenti, HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji iz 

Domovinskoga rata ne mogu ostvariti pravo na izravan smještaj u studentski dom.  

 

Dokaz o statusu: 

Za dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete nestalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata:  

- potvrda o utvrđenom statusu člana obitelji koju izdaje Ured državne uprave u RH prema mjestu 

prebivališta. 

 

Za dijete HRVI iz Domovinskog rata:  

- potvrda nadležnog tijela državne uprave u RH o statusu HRVI iz Domovinskog rata za roditelja od 

kojeg se izvodi pravo, PODRUČNI ODSJEK ZA POSLOVE OBRANU  

 

 

POJAŠNJENJE UZ ČLANAK 13. PRAVILNIKA 

 

Studenti, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca nestalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata te studenti, djeca hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta RH sudjelovali najmanje 100 dana 

u borbenom sektoru; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca 

stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju trebaju 

dostaviti:  

- potvrdu Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ili drugog 

nadležnog tijela kojom se dokazuje jedan od gore navedenih statusa (djeca hrvatskih branitelja trebaju 

dostaviti potvrdu za roditelja iz koje je vidljivo sudjelovanje u borbenom sektoru u trajanju od 

najmanje 100 dana) 

  

Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni 

kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskoga rata i studenti hrvatski branitelji iz 

Domovinskoga rata više ne ostvaruju pravo na dodatne bodove sukladno članku 126.  Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 
  

 


