Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne
novine» br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13
i 139/13) i članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile
u Puli na 26. sjednici dana 27. siječnja 2014. godine donosi
PRAVILNIK
O DODJELJIVANJU STIPENDIJA IZVRSNIM
REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH
STUDIJA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na stipendiju za izvrsne studente (u daljnjem tekstu:
stipendija).
Članak 2.
Pojmovi koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u muškom rodu odnose se na pripadnike
obaju spolova.
Članak 3.
Pravo na stipendiju iz stavka 1. ovog članka imaju redoviti studenti koji su na Sveučilištu
Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) upisani na preddiplomski sveučilišni
studiji, diplomski sveučilišni studiji, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i
preddiplomski stručni studij (u daljnjem tekstu: studenti).
Članak 4.
(1) Studenti iz članka 3. ovog Pravilnika mogu se natjecati za dodjelu stipendija u sljedećim
kategorijama:
• prva kategorija – studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija na prvoj razini
studija i
• druga kategorija – studenti viših godina studija na obje razine studija te studenti koji
prvi put upisuju prvu godinu druge razine studija.
(2) Prvoj kategoriji se dodjeljuje 10% od ukupno raspoloživih sredstava za stipendije.
(3) Drugoj kategoriji se dodjeljuje 90% od ukupno raspoloživih sredstava za stipendije.
(4) Raspoloživa sredstva za stipendije u drugoj kategoriji dijele se u dvije skupine po 50%:
• prva skupina – razina Sveučilišta i
• druga skupina – razina sastavnice/samostalnog studija, vodeći se načelom
zastupljenosti studenata pojedinih sastavnica i samostalnih studija u ukupnom broju
studenata pri čemu za svaku sastavnicu, odnosno samostalni studij mora biti
predviñena najmanje jedna stipendija.
UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
(1) Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
1.) da imaju status redovitog studenta,

2.) da prvi put upisuju prvu godinu studija, odnosno za studente viših godina, da nemaju
zaostajanje u studiju i
3.) da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi ili pisano izjave odricanje od druge stipendije
ako dobiju stipendiju Sveučilišta.
Članak 6.
(1) Za dodjelu stipendije u drugoj kategoriji mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju
sljedeće posebne uvjete:
1.) razina Sveučilišta – da student ulazi u 10% najboljih studenata na razini Sveučilišta na
temelju prosjeka ocjena u prethodnoj akademskoj godini (prosjek zaokružen na 3 decimale) i
2.) razina sastavnice/samostalnog studija – da student ulazi u 10% najboljih studenata na
razini sastavnice/samostalnog studija na temelju prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija
(prosjek zaokružen na 3 decimale).
Članak 7.
(1) Stipendije se dodjeljuju prema odvojenim rang-listama za svaku pojedinu kategoriju iz
članka 4. ovoga Pravilnika.
(2) Kriterij za rangiranje studenata po pojedinim rang-listama su sljedeći:
1.) za prvu kategoriju – ostvareni broj bodova na zbirnoj upisnoj rang-listi Sveučilišta za upis
kandidata u prvu razinu studija i
2.) za drugu kategoriju – umnožak prosjeka ocjena i ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj
akademskoj godini.
Članak 8.
(1) Pravo na dodjelu stipendije nemaju studenti:
1.) koji imaju zaostajanja tijekom studija,
2.) apsolventi,
3.) koji imaju upisano mirovanje studija u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj i
4.) koji promjene studijski program.
Članak 9.
(1) Ako se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rangliste za drugu kategoriju stipendija, njihovo meñusobno rangiranje se utvrñuje na osnovu
sljedećih dodatnih kriterija i bodova:
1. paralelni studij – 30 bodova
2. dobivena nagrada na natjecanjima iz područja studija – 20 bodova
3. objava znanstvenog ili stručnog rada samostalno ili u koautorstvu; solistički i komorni
sastavi te orkestar/zbor – 15 bodova
4. izlaganje na znanstvenim i stručnim skupovima – 10 bodova
5. volonterski rad – 5 bodova
(2) Student dodatne bodove može ostvariti samo po jednom dodatnom kriteriju.
IZNOS DRŽAVNE STIPENDIJE
Članak 10.
(1) Visinu iznosa stipendije odreñuje odlukom rektor/Senat sukladno osiguranim sredstvima.
(2) Rektor/Senat može mijenjati visinu iznosa stipendije posebnom odlukom o mjesečnom
iznosu stipendije za svaku novu akademsku godinu.
(3) Stipendije se isplaćuju u mjesečnim obrocima za razdoblje od 1. siječnja tekuće
kalendarske godine do zaključno s 30. rujnom tekuće kalendarske godine.

(4) Stipendije se dodjeljuju za razdoblje jedne akademske godine.
PROVEDBA NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 11.
(1) Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja.
(2) Javni natječaj za dodjelu stipendija raspisuje rektor jedan put godišnje, za svaku novu
akademsku godinu.
(3) Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendije za izvrsne
studente (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje rektor.
(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka ima minimalno tri člana od kojih jedan predstavnik
nastavnika, jedan predstavnik studentske i ISVU službe i jedan predstavnik studenata.
Članak 12.
(1) Tekst natječaja za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnim stranici Sveučilišta.
(2) Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu stipendije u obje skupine druge kategorije
stipendija iz članka 6. ovog Pravilnika.
(3) Ako se student prijavi i ostvari pravo na stipendiju u obje skupine, smatra se da je ostvario
pravo na stipendiju na razini Sveučilišta. Na taj način pravo na stipendiju na razini
sastavnice/samostalnog studija ostvaruje student koji je sljedeći rangirani na temelju
posebnog kriterija.
(4) Prijava za stipendiju podnosi se na posebnom prijavnom obrascu koji se preuzima s
mrežnih stranica Sveučilišta. Student je obvezan prijavni obrazac ovjeriti na Sveučilištu te ga
uz propisanu dokumentaciju dostaviti poštom na Sveučilište.
(5) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom
u propisanome roku koji je naveden u natječaju.
(6) Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne
budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.
(7) Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrñenoga roka za podnošenje
prijava neće se razmatrati.
(8) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
Članak 13.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija te razmatranja
svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija iz članka 6. i 7. ovog
Pravilnika utvrñuje prijedlog rang-liste za svaku kategoriju stipendija.
Članak 14.
(1) S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-liste studenata koji su ostvarili pravo
na stipendiju objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta.
(2) Rang-liste iz stavka 1. ovog članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime
jednog roditelja, datum roñenja, naziv sastavnice/samostalnog studija, godina upisa na
Sveučilište.
(3) U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena
stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Sveučilištu.
(4) Prigovor iz stavka 3. ovog članka neće se prihvatiti ako je do pogreške u utvrñivanju rangliste došlo zbog nevaljane prijave na natječaj, sukladno odredbama članka 12. stavaka 5. i 6.
ovoga Pravilnika.
(5) O prigovoru odlučuje rektor u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje
prigovora. Odluka rektora o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora dostavlja se Povjerenstvu

koje utvrñuje konačne rang-liste dobitnika stipendija na temelju rezultata natječaja i
prihvaćenih prigovora.
ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE
Članak15.
(1) Odluku o dodjeli stipendija donosi rektor sukladno konačnim rang-listama koje čine njezin
sastavni dio.
(2) Sa svakim studentom, kojem je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka dodijeljena
stipendija, Sveučilište zaključuje ugovor o dodjeli stipendije za godinu za koju je raspisan
natječaj o dodjeljivanju stipendija, a kojim se reguliraju prava i obveze Sveučilišta i studenta.
GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU
Članak 16.
(1) Korisnik stipendije temeljem odredbi ovog Pravilnika gubi pravo na stipendiju ukoliko
neopravdano prekine studij ili se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju
neistinitih podataka.
(2) O prekidu i razlozima prekida studija korisnik je dužan odmah obavijestiti rektora jer u
protivnom Sveučilište pridržava pravo na povrat cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije.
(3) U slučaju dobivanja stipendije na temelju neistinitih podataka, korisnik je dužan izvršiti
povrat cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije.
(4) U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i za vrijeme njegova trajanja,
student ne može primati niti jednu drugu stipendiju
(4) U slučaju da se utvrdi da je u vrijeme zaključivanja i trajanja ugovora o dodjeli stipendije
student korisnik neke druge stipendije obustavit će se isplata te će se izvršiti povrat sredstava
isplaćenih na ime stipendije za razdoblje za koje su primljene uplate neke druge stipendije ili
će se studentu ponuditi mogućnost da uz uvjet obustave druge stipendije nastavi s primanjem
stipendije sukladno ugovoru o dodjeli stipendije.
Članak 17.
Novčani iznos stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
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