Prijedlog, 12. srpnja 2011.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08. i 36/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene
novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici ____________ 2011.
godine donijelo je
Pravilnik
o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih studija
s područja Grada Pazina
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način, postupak i druga pitanja vezana za
dodjelu jednokratnih novčanih potpora (dalje u tekstu: potpore) polaznicima poslijediplomskih studija
(dalje u tekstu: kandidati).
Članak 2.
Grad Pazin (dalje u tekstu: Grad) dodjeljuje potpore u skladu s ovim Pravilnikom, radi
podizanja znanja i sposobnosti svojih građana, radi zadovoljavanja svojih potreba i potreba ustanova
na području Grada u obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje
studenata koji su tijekom dosadašnjeg studiranja ostvarili visoke rezultate i nastavili sa studiranjem
na poslijediplomskom studiju u skladu s člankom 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.).
Grad će dodjeljivati potpore kandidatima koji polaze programe kojima se stječe akademski
stupanj doktora 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 iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuju se ovisno o osiguranim sredstvima u
Proračunu Grada i to namjenski za sufinanciranje troškova školarine i troškova u svezi s izradom i
obranom rada za stjecanje zvanja iz stavka 2. ovog članka.
Članak 3.
Pravo na potporu, pod uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom, mogu ostvariti kandidati koji:
- imaju prebivalište na području Grada minimalno godinu dana prije podnošenja prijave iz
članka 5. ovog Pravilnika,
- koji su uspješno završili diplomski odnosno s istim izjednačen studij.
Iznimno, potpora i smislu ovog Pravilnika može se dodijeliti i osobama koje imaju prebivalište
izvan područja Grada ako je program koji polaze od posebnog interesa za Grad.
Članak 4.
Potpore se dodjeljuju temeljem Natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih potpora
polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada (dalje u tekstu: Natječaj) kojeg objavljuje
Gradonačelnik na Oglasnoj ploči i Web stranici Grada.
Natječaj iz prethodnog stavka sadrži naročito:
1. uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju,
2. broj i visinu potpora koje se dodjeljuju,
3. rok u kojem se dostavljaju prijave na Natječaj,
4. popis dokumenata koji se prilažu prijavi na Natječaj, te
5. druge obavijesti od interesa od značenja za uredno vođenje postupka za dodjelu potpora.
Članak 5.
Prijave u rokovima i na način koji su utvrđeni Natječajem iz članka 4. ovoga Pravilnika
dostavljaju se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (dalje:
Upravni odjel).

1.
2.
3.
4.

Uz prijavu kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:
potvrdu o upisu na poslijediplomski studij,
uvjerenje o prebivalištu,
ovjerenu presliku diplome,
prijepis ocjena svih ispita položenih tijekom preddiplomskog i diplomskog studija odnosno s
njima izjednačenim studijem.

Članak 6.
Osnovni kriterij na temelju kojeg se vrši odabir kandidata za potporu je ostvareni prosjek
ocjena svih ispita položenih tijekom studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju odnosno s
njima izjednačenim studijem, a primjenjuje se na način da se više rangiraju kandidati s većim
prosjekom ocjena.
Ako dva ili više kandidata iz stavka 1. ovog članka imaju jednaki prosjek ocjena, prednost ima
kandidat koji je na višoj godini poslijediplomskih studija.
Ako se ni na način uređen u prethodnom stavku ovoga članka ne može utvrditi prednost
jednoga od dva ili više kandidata, prednost ima kandidat čiji je program od interesa za Grad.
Članak 7.
Prema kriteriju uspjeha postignutog tijekom studiranja koriste se sljedeći ekvivalenti:
Ostvareni prosjek ocjena
Hrvatska
3,00 - 3,50
3,51 - 4,00
4,01 - 4,25
4,26 - 4,50
4,51 - 4,75
4,76 - 4,90
4,91 - 5,00

Slovenija
7,00-7,50
7,51-8,00
8,01-8,50
8,51-9,00
9,00-9,75
9,76-9,90
9,91-10,00

Italija
22,00-24,00
24,01-26,00
26,01-27,00
27,01-28,00
28,01-29,00
29,01-29,60
29,61-30,00

Za kandidata koji studira u drugoj zemlji od navedenih u stavku 1. ovog članka Komisija će
radi utvrđivanja bodova izvršiti izračun ekvivalenta ocjena u Republici Hrvatskoj.
Članak 8.
Natječajni postupak i druge poslove vezane za dodjelu potpora obavlja Komisija za
stipendiranje (dalje u tekstu: Komisija).
Komisiju, koja ima predsjednika i dva člana, na prijedlog Upravnog odjela imenuje
Gradonačelnik na rok od četiri godine.
Komisija radi u punom sastavu.
O radu Komisije vodi se zapisnik.
Članak 9.
Komisija primjenom kriterija iz članka 6. ovog Pravilnika utvrđuje prijedlog Rang liste i
dostavlja je Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za Natječaj.
Rang lista se objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici Grada.
Kandidati mogu na rang listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku od osam dana od
dana objave na oglasnoj ploči Grada.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Članak 10.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Gradonačelnik donosi Zaključak o prihvaćanju
konačne Rang liste i dodjeli potpora.
Na temelju Zaključka iz stavka 1. ovog članka sa korisnicima potpora se sklapa Ugovor o
dodjeli potpore (dalje u tekstu: Ugovor).
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Članak 11.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku i sadrži naročito:
1. podatke o ugovornim stranama,
2. iznos potpore i način isplate,
3. odredbu o obvezama korisnika potpore,
4. odredbe o raskidanju ugovora,
5. odredbe o vraćanju potpore
6. ostale odredbe značajne za međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Članak 12.
Administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovoga Pravilnika te
vođenje evidencije o odobrenim potporama i zaključenim Ugovorima obavlja Upravni odjel.
Članak 13.
Podaci i dokumenti koje podnositelji dostavljaju uz Prijavu podložni su provjeri od strane
Upravnog odjela.
Ukoliko se u postupku utvrdi da dostavljeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju korisnik je
dužan iznos primljen na ime potpore vratiti Gradu u cijelosti i gubi pravo na daljnje ostvarivanje prava
u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 14.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira
ženskom rodu, na jednak način obuhvaćaju i muški i ženski rod.

da li se koriste u muškom ili

Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
Pazin, ____________2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić
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Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora
polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina
-obrazloženje
Pravni temelj za donošenje Pravilnika o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora
polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina je članak 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01., 129/05.,
107/07., 125/08. i 36/09.) i članak 20. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09.) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
odluke i druge akte iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.
Donošenje Pravilnika o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima
poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina potaknuto je s ciljem da Grad Pazin
započne s praksom dodjeljivanja potpore, radi podizanja znanja i sposobnosti svojih
građana, radi zadovoljavanja svojih potreba i potreba ustanova na području Grada u
obrazovanju stručnjaka, te radi potpore i poticanja na daljnje školovanje studenata koji su
tijekom dosadašnjeg studiranja ostvarili visoke rezultate i nastavili sa studiranjem na
poslijediplomskom studiju. Pravilnikom se predviđaju jednokratne novčane potpore, a
osnovni kriterij odabira kandidata je ostvareni uspjeh tijekom studiranja.
Pravilnik sadržava opis i namjenu jednokratnih novčanih potpora polaznicima
poslijediplomskih studija, određuje koji učenici i studenti imaju pravo na jednokratnu novčanu
pomoć, definira način objave javnog natječaja za dodjelu jednokratne novčane pomoći, način
prijave i kriterij za odabir kandidata za potporu.
Pored toga, Pravilnikom se definira rad Komisije za dodjelu jednokratnih novčanih
pomoći za polaznike poslijediplomskih studija, formiranje prijedloga Rang-liste, dostavu
Gradonačelniku, objavu Rang-liste, mogućnost i rok za prigovor na Rang-listu, donošenje
Zaključka o prihvaćanju konačne Rang-liste, sklapanje Ugovora o dodjeli potpora i utvrđuje
nadležnost Upravnog odjela za administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s
primjenom Pravilnika.
Za provedbu ovog akta nisu potrebna nova izdvajanja iz Proračuna Grada Pazina za
2011. godinu, a sredstva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora osigurat će se s pozicije
70. (Stipendiranje učenika i studenata).

Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti
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