Temeljem članka 16. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine

ODLUKU
o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za dodjelu financijskih potpora (u daljnjem
tekstu: potpora), postupak dodjele potpora, prava i obveze korisnika potpora, način određivanja visine
potpora te druga pitanja od značenja za dodjelu potpora polaznicima poslijediplomskog studija.
Članak 2.
Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) dodjeljivat će financijske potpore za
programe poslijediplomskog studija kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti
odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za
programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.
Potpore se dodjeljuju kao jednokratne pomoći za troškove školarine i troškove u svezi s
izradom i obranom rada za stjecanje akademskog stupnja i naziva iz stavka 1. ovoga članka.
II. KRITERIJI I UVJETI ZA DODJELU POTPORA
Članak 3.
Pravo na potporu mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija ukoliko ispunjavaju
uvjete utvrđene ovom Odlukom.
Članak 4.
-

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija:
koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog
specijalističkog studija,
koji imaju visok prosjek ocjena tijekom studiranja, ali ne manji od 3,50 ili su bili među 10%
najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju, što dokazuju potvrdom
visokoškolske ustanove.

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija iz stavka 1. ovoga
članka:
koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se
temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju
potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima, što dokazuju pisanom
izjavom kandidata.

Članak 5.
Kriteriji na temelju kojih se ocjenjuju i odabiru kandidati za dodjelu potpora navedeni u
članku 4. stavku 1. ove Odluke su:
opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju (za studente koji su započeli studij prije
akademske godine 2005./06.) ili na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu
kalendarsku godinu.
Članak 6.
1.

2.

Kriteriji iz članka 5. ove Odluke utvrđuju se na sljedeći način:
opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz svih godina studiranja tako da se zbroj
pojedinačnih ocjena iz svih ispita podijeli s ukupnim brojem ispita, a dokazuje se ovjerenim
prijepisom ocjena s visokog učilišta,
prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu
kalendarsku godinu dokazuje se potvrdom o visini dohotka nadležne porezne uprave, a
utvrđuje se na način da se ukupni prihod članova zajedničkog kućanstva podijeli s brojem
članova kućanstva i podijeli s 12.
Članak 7.

1.

2.

Mjerila za kriterije iz članka 5. ove Odluke jesu:
Opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ne
smije biti manji od 3,50 ili da kandidat pripada među 10% najboljih studenata u godini
diplomiranja na sveučilišnom studiju.
Na osnovi općeg uspjeha kandidat ostvaruje bodove na način da se osobni prosjek ocjena
kandidata sa sveučilišnog dodiplomskog studija ili preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija izračunava na dvije
decimale, dijeli s prosjekom zbroja osobnih prosjeka ocjena svih kandidata koji ostvaruju
pravo na potporu i množi se s 1000.
Na osnovi prosječne mjesečne visine dohotka kandidat ostvaruje bodove na način da se
prosjeku prihoda kandidata izračunatog na dvije decimale dodijeli broj bodova prema
priloženoj tablici:
Primanja u kunama
0 - 499,99
500,00 - 999,99
1.000,00 - 1.499,99
1.500,00 - 1.999,99
2.000,00 - 2.499,99
2.500,00 - 2.999,99
3.000,00 - 3.499,99
3.500,00 - 3.999,99
od 4.000,00 do prosječnog prihoda u Republici Hrvatskoj za
proteklu godinu
iznad prosječnog prihoda u Republici Hrvatskoj za proteklu
godinu

2

Bodovi
300
250
200
150
100
70
50
30
20
10

Bodovi ostvareni na osnovi općeg uspjeha i visine dohotka zbrajaju se i na taj se način
utvrđuje ukupan broj bodova za svakog kandidata.
Članak 8.
Temeljem vrednovanja elemenata iz članka 7. ove Odluke za svakog pojedinog kandidata,
utvrđuje se lista kandidata na koju se uvrštavaju redoslijedom po broju ostvarenih bodova.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost ima kandidat s većim
prosjekom ocjena, a ukoliko i tada ostvaruju isti broj bodova, prednost ima kandidat s manjom
prosječnom visinom dohotka ostvarenom po članu zajedničkog kućanstva.
III. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 9.
Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja.
Natječaj objavljuje upravno tijelo Županije nadležno za poslove prosvjete.
-

Natječaj sadrži podatke o:
nazivu tijela koje objavljuje natječaj,
vremenu trajanja natječaja,
općim uvjetima i kriterijima dodjele sredstava,
dokazima o ispunjavanju uvjeta i kriterija,
nazivu i adresi tijela kojem se zahtjevi podnose.

Natječaj se objavljuje u "Glasu Slavonije", na web stranicama Županije i na web stranicama
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedanput godišnje i to u pravilu nakon usvajanja
Proračuna Županije.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.
Članak 10.
Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno na odgovarajućem obrascu koji će utvrditi
Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom,
životopis kandidata te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži.
Članak 11.
Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova koje imenuje župan na vrijeme trajanja svog
mandata.
Povjerenstvo radi na sjednicama, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. U svom
radu Povjerenstvo primjenjuje odgovarajuće postupovne odredbe općih akata kojima je uređen rad
radnih tijela Županije.
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Članak 12.
Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih prijava, ispunjavanje uvjeta i
kriterija propisanih Odlukom, odlučuje u prvom stupnju o dodjeli stipendije utvrđivanjem liste
kandidata koji ispunjavaju uvjete bodovanjem sukladno Odluci te izvršava i daljnje radnje u svezi s
provedbom ugovora.
Tijekom obrade podnesenih prijava Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih institucija
tražiti dopunske podatke odnosno provjeru podataka te stručna mišljenja.
Članak 13.
Listu kandidata Povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama
Županije najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U roku od osam dana od dana objave liste iz stavka 1. ovoga članka svaki kandidat koji je
sudjelovao u natječaju može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku.
Ukoliko niti jedan kandidat ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovor, lista postaje
konačna.
U slučaju prigovora, lista postaje konačna nakon što se odluči povodom prigovora.
Temeljem podnesenog Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku i uloženim prigovorima
župan odlučuje povodom prigovora kandidata.
Upravno tijelo Županije nadležno za poslove prosvjete temeljem konačne liste donosi rješenje
o dodjeli potpora.
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORA
Članak 14.
Temeljem rješenja o dodjeli potpore s korisnikom se zaključuje ugovor o korištenju potpore za
poslijediplomski studij.
-

Ugovor o korištenju potpore za poslijediplomski studij sadrži:
ime odnosno naziv ugovornih strana,
naziv visokog učilišta, odnosno upisanog programa poslijediplomskog studija,
namjenu dodijeljene potpore,
visinu i način isplate potpore,
druga prava i obveze ugovornih strana.
Ugovor s korisnikom potpore u ime Županije potpisuje župan.
Članak 15.

Financijska potpora isplaćuje se korisnicima u jednom iznosu po predočenju uplatnice,
odnosno drugog dokumenta koji svjedoči o visini troškova koji se namiruju ovim sredstvima.
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Članak 16.
Kao dokaz o izvršenju ugovorne obveze korištenja namjenski odobrenih potpora, korisnici su
dužni podnijeti presliku diplome u roku od 15 dana od dana završetka programa za koji je dodijeljena
potpora.
Članak 17.
Po završetku poslijediplomskog studija korisnik potpore dužan je zaposliti se odnosno raditi
na području Županije najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo obrazovanje za koje mu je
odobrena potpora, ukoliko takva mogućnost postoji.
Županija nema obvezu osiguranja zaposlenja korisniku potpore.
Članak 18.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o korištenju potpore za poslijediplomski studij.
Županija će raskinuti ugovor pod uvjetima utvrđenim propisima o obveznim odnosima, a
osobito u sljedećim slučajevima:
ako korisnik potpore prekine obrazovanje za koje su mu dodijeljena sredstva, obrazovanje ne
završi u redovnom roku predviđenim propisom ili to obrazovanje ne završi za vrijeme koje je
jedanput dulje od propisanog trajanja poslijediplomskog studija, odnosno do kraja akademske
godine u kojoj taj rok istječe,
ako korisnik potpore zaključi ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
ako korisnik potpore ova sredstva nenamjenski koristi.
Članak 19.
Korisnici potpora dužni su u cijelosti vratiti primljene iznose u slučaju raskida ugovora o
korištenju potpore te ako odbiju izvršenje obveze odnosno u cijelosti ne izvrše obvezu zapošljavanja
predviđenu člankom 17. ove Odluke.
Odluku o obročnom vraćanju primljenih sredstava može donijeti župan na zahtjev stipendista,
a na prijedlog Povjerenstva.
Ukoliko korisnik vraća primljeni iznos obročno, obračunat će mu se kamate u visini kamatne
stope na kunske štedne uloge oročene na godinu dana, a kod banke kod koje Županija ima otvoren
žiro-račun za redovno poslovanje.
V. NAČIN ODREĐIVANJA VISINE POTPORA
Članak 20.
Za utvrđivanje visine potpore svaki kandidat u obvezi je priložiti troškovnik ili drugu
dokumentaciju koja sadržava financijske elemente kojima se dokumentira podneseni zahtjev te dokaze
iz članka 6. ove Odluke.
Visinu potpore utvrđuje Povjerenstvo tako da odobreni iznos pokriva najviše 50% troškova u
odnosu na podneseni zahtjev.
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Visina potpore pojedinog kandidata ovisi o ukupnom broju ostvarenih bodova sukladno
članku 7. ove Odluke, a izračunava se prema vrijednosti boda.
Vrijednost boda utvrđuje se na način da se ukupni iznos sredstava predviđenih Proračunom za
potpore za poslijediplomski studij za tekuću godinu podijeli sa zbrojem bodova svih kandidata. Tako
dobivena vrijednost boda množi se s pojedinačnim bodovima kandidata te se na taj način utvrđuje
visina potpore za svakog kandidata.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz rad Povjerenstva iz članka 10. ove
Odluke i druge poslove vezane za provedbu ove Odluke obavlja upravno tijelo nadležno za poslove
prosvjete.
Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeljivanju potpora za
poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 2/06.) i Pravilnik o dodjeljivanju potpora za
poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 4/06. i 3/07.)
Na korisnike potpore za poslijediplomski studij koji su ostvarili pravo na potporu temeljem
odredbi Odluke i Pravilnika iz stavka 1. ovog članka i dalje se primjenjuju odredbe ugovora
zaključenih s korisnicima potpore temeljem odredbi tih akata.
Članak 23.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške
i ženske osobe.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2009. godine.
Klasa: 604-02/09-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-09-5
Osijek, 21. ožujka 2009.
Predsjednik
Ivica Završki, v.r.
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