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Predmet:  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

stipendiranju učenika i studenata 
  - upućuje se 
 
 
 
 

Prihvaća se i utvrđuje prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o stipendiranju učenika i studenata te se sukladno odredbama članka 33.Statuta 
Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' br.2/21. i 10/21.)  dostavlja 
Gradskom vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje. 

 
Za obrazloženje predmetne točke te davanja odgovora na sjednici Gradskog 

vijeća Grada Buzeta zadužuje se gospođa Elena Grah Ciliga, pročelnica Upravnog 
odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta. 
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- ovdje 
 

 
Predmet:  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju 

učenika i studenata 
  - upućuje se 
 

Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u trajanju od 4. kolovoza 
2022. do 19. kolovoza 2022. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija je na sjednici održanoj 
dana 23. kolovoza 2022. godine utvrdilo konačan prijedlog teksta Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji je upućen na razmatranje Odboru 
za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku.  

Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku je na 
sjednici održanoj 24. kolovoza 2022. godine donio jednoglasno zaključak kojim se prihvaća 
prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata te 
isti upućuje gradonačelniku na daljnje postupanje. 

 
U privitku se dostavlja konačan prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o stipendiranju učenika i studenata.  Molimo gradonačelnika da razmotri prijedlog predmetnog 
Pravilnika te isti  uputi Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje i prihvaćanje.  
 
              PROČELNICA   
                                                                                                                  Elena Grah Ciliga, v.r. 
 
U privitku:  
1. prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s 
obrazloženjem 
2. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću  
3. Ispunjen Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta dostavljen od strane 
Savjeta mladih Grada Buzeta  
4. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Grada Buzeta br. 5/19)   



 
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, kolovoz 2022.  
GRADSKO VIJEĆE – PRIJEDLOG NAKON JAVNOG SAVJETOVANJA 

 

Na temelju članka 35.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20. – pročišćeni tekst) i čl.19 Statuta 
Grada Buzeta(„Službene novine Grada Buzeta“ broj 2/21 i 10/21), Gradsko vijeće Grada 
Buzeta, na sjednici održanoj   _______ 2022. godine donijelo je  

 
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA  
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom mijenja se i nadopunjuje Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata 
(Službene novine Grada Buzeta br.5/19), dalje u tekstu: Pravilnik. 
 

Članak 2. 
 

U članku 9. Pravilnika  iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 
„(3) Učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih ili stručnih studija koji su ostvarili pravo na 
nagradnu stipendiju temeljem stavka 1. i 2. ovog članka, ostvaruju pravo na dodjelu 
pohvalnica Grada Buzeta“. 

Članak 3. 
 

U članku 15. mijenja se stavak 5. i sada glasi: 
(5) Poslije rješavanja prigovora nadležno upravno tijelo utvrđuje konačnu bodovnu listu o 
dodjeli stipendija (posebno za učenike, posebno za studente), a svi kandidati s kojima treba 
sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora. 

 
Članak 4. 

 
U članku 18., pod točkom a)podnaslova - Opći uspjeh, u stavku 9. iza riječi „bodova“ broj „5“ 
zamjenjuje se brojem „10“. 

 
Članak 5. 

 
U članku 18., pod točkom a)podnaslova – Opći uspjeh,  iza stavka 13. dodaju se novi stavci 14. 
i 15. koji glase: 
„(14) Učenicima koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja redovito završili dva 
programa (redovan osnovnoškolski program i dodatno umjetnički ili drugi osnovnoškolski 
program), prilikom ostvarivanja prava na stipendiju za upis u prvi razred srednje škole 
dodaju se 3 boda.  
(15) Učenicima srednjih škola koji tijekom srednjoškolskog obrazovanja nastavljaju 
osnovnoškolsko obrazovanje u umjetničkom ili drugom osnovnoškolskom programu, 
dodaju se 2 boda, a ukoliko su u prethodnoj školskoj godini završili osnovnoškolski program 
dodaju se 3 boda.“ 
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Članak 6. 
 

U članku 18.,  točka b)podnaslova - upisana godina školovanja/studija, mijenja se i glasi: 
 
„Prema kriteriju upisana godina školovanja/studija dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

Upisana godina školovanja/ 
studija 

Bodovi 

druga  10 

treća  15 

četvrta 20 

peta 25 

šesta 30 

 
Članak 7. 

 
U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-
stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 3. 
mijenja se i dopunjuje tablica i sada glasi:  
 

Rezultat ostvaren u paru, grupi ili 
ekipi 

Pojedinačno ostvaren rezultat 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto Bodova osvojeno 
mjesto 

bodova 

1. 5 1. 8 

2. 3 2. 6 

3. 1 3. 4 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto Bodova osvojeno 
mjesto 

bodova 

1. 10 1. 13 

2. 7 2. 10 

3. 5 3. 8 

sudjelovanje 3 sudjelovanje 6 

 

Članak 8. 
 

U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-
stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 10. 
mijenja se i dopunjuje tablica i sada glasi:  
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Osvojene nagrade 

Bodovi 

Pojedinačno Član 
para/grupe/ekipe 

pohvalnica Grada Buzeta 3 1 

nagrada Grada Buzeta ili Istarske županije 10 5 

nagrada srednje škole za učenika generacije  10 - 

nagrada visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta i 
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole) 

20 10 

 

 
Članak 9. 

U članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-
stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 11 
na kraju se dodaje tekst koji glasi:  
„Ukoliko je nagradu osvojio par/grupa/ekipa, pojedinac kao dokaz članstva u 
paru/grupi/ekipi prilaže potvrdu nadležnog tijela dobitnika nagrade.“ 
. 

Članak 10. 
U članku 18. točki d) podnaslova – Volonterski i društveni angažman u stavak 1. mijenja se i sada glasi:  
 
(1)Prema kriteriju volonterskog angažmana učenici i studenti koji su uz redovito pohađanje 
nastave/studija tijekom prethodne školske/akademske godine volontirali: za potrebe događanja u 
organizaciji Grada Buzeta, u ustanovama kojima je osnivač Grad, organizacijama civilnog društva 
koje djeluju na području Grada, u ustanovama ili organizacijama koje ne djeluju na području Grada, 
a koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro (npr. Hrvatski crveni križ, domovi za 
starije i nemoćne i slično), dodjeljuje se sljedeći broj bodova:  
 

Broj sati volonterskog rada Broj bodova 

5-15 1 

16-30 2 

31-45 3 

46 - 60 4 

61 i više 5 

 
Članak 11. 

 
U članku 18. točki e) podnaslova  -   Posebne okolnosti u stavku prvom dodaje se nova okolnost kao 
alineja 8. koja glasi: 
 

Okolnost Broj bodova 

- podnositelj prijave školuje se za zanimanje koje je u  
školskoj/akademskoj godinu Natječajem određeno kao 
deficitarno 

5 

 
Članak 12. 
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Članak 22. Pravilnika mijenja se i glasi: 
 
„Temeljem utvrđene konačne bodovne liste o dodjeli stipendija iz čl. 15. Ovog Pravilnika,  Ugovor 
sa Stipendistom u ime Grada potpisuje gradonačelnik.“ 
 

Članak 13. 
 

U članku 23. Pravilnika mijenja se stavak 2. te dodaje novi stavak 3. koji glase: 
 
(2) Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze Stipendist je dužan najkasnije u roku od 4 mjeseca 
dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu školsku/akademsku godinu ili potvrdu 
(svjedodžbu/uvjerenje/diplomu) o završenom školovanju, nadležnom Odjelu. 

(3) Dostavljanje potvrde o redovnom upisu u narednu školsku/akademsku godinu iz stavka 
2. ovog članka uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije za novu školsku/akademsku 
godinu smatra se uredno ispunjenom ugovornom obvezom. 

 
Članak 14. 

 
U članku 27. stavku 4. iza riječi „godinu“, dodaje se: „školovanja/“. 
 

Članak 15. 
 

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene. 
 

Članak 16. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Buzeta. 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Buzet, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA 
 

       PREDSJEDNIK 
       Davor Prodan 
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Obrazloženje 
prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama  
Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravna osnova za donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Buzeta je 

članak 35.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 144/20. – pročišćeni tekst)  i članak 19. Statuta Grada Buzeta 

(„Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/21 i 10/21) kojima se utvrđuje nadležnost 

predstavničkog tijela JLS za donošenje predmetnog Pravilnika. 

 

2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

AKTOM  

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Grada Buzeta br. 5/19) 

primjenjuje se od školske/akademske 2019./20. godine. U tijeku njegove primjene pokazala 

se potreba za manjim izmjenama i dopunama ovoga akta.  

O Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju provedeno 

je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 4. kolovoza 2022. do 19. kolovoza 

2022. godine. U postupku savjetovanja pristiglo je očitovanje Savjeta mladih Grada Buzeta. 

Prijedlozi Savjeta mladih Grada Buzeta razmatrani su na sjednici Povjerenstva za dodjelu 

stipendija Grada Buzeta (dana 23. kolovoza 2022. godine) i na sjednici Odbora za kulturu, 

obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku (dana 24. kolovoza 2022. 

godine). Prihvaćeni prijedlozi su nakon savjetovanja i održanih sastanaka navedenih tijela 

ugrađeni u konačan prijedlog akta koji se upućuje Gradskome vijeću.  

U odnosu na osnovni Pravilnik ovaj akt ne donosi bitnije promjene u sadržajnim odredbama, 

već su u njega ugrađena iskustva proizašla iz rada Povjerenstva za dodjelu stipendije u 

prethodnom razdoblju primjene postojećeg Pravilnika, te prihvaćeni prijedlozi Savjeta mladih 

Grada Buzeta.  

U nastavku donosimo obrazloženje predloženog nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata. 

Članak 9. Pravilnika 

Odredbama članka 8. stavka 4.  Statuta Grada Buzeta (Službene novine Grada Buzeta br.2/21. 

i 10/21) regulirano je da se priznanja koja dodjeljuje Gradonačelnik ne dodjeljuju na svečanoj 

sjednici gradskog vijeća, dok je člankom 9. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

utvrđeno da se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na nagradnu stipendiju reguliraju 

posebnom odlukom gradonačelnika. Obzirom se nagradna stipendija dodjeljuje za ostvarene 

iznimne rezultate ostvarene tijekom školovanja, predlaže se u Pravilnik dodati odredbu kojom 

se Odboru za javna priznanja Grada Buzeta koji provodi postupak temeljem Odluke o javnim 
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priznanjima daje mogućnost da donese zaključak o dodjeli pohvalnica Grada Buzeta učenicima 

i studentima koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju. 

Članak 15. Pravilnika i članak 22. Pravilnika 

Stavkom 5. članka 15. Pravilnika regulirano je da se poslije rješavanja prigovora formira 

konačna lista (posebno za učenike, posebno za studente), koju nadležno upravno tijelo 

utvrđuje rješenjem. Predloženim izmjenama stavka 5. nije predviđeno donošenje rješenja, već 

samo utvrđivanje konačne bodovne liste. Rješenje se briše i u članku 22. 

Članak 18., pod točkom a)podnaslova - Opći uspjeh 

Predložene izmjene u stavku 9. odnose se na studente prve godine preddiplomskog studija 

koji su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom a Pravilnikom su ostvarivali pravo 

na dodatnih 5 bodova. Obzirom se radi o jako dobrim učenicima koji su teško ostvarivali pravo 

na stipendiju za prvu godinu studija predlaže se povećanje broja bodova na 10. 

Obzirom su buzetski učenici počeli završavati Područno odjeljenje Umjetničke škole M.B. 

Rašana Labin, pokazala se potreba za dopunjavanjem Pravilnika novim odredbama kojima 

dodatne bodove mogu ostvariti učenici koji su uz redovan osnovnoškolski program završili i 

dodatno umjetnički ili drugi osnovnoškolski program. Navedeno se predlaže novim stavcima 

14. i 15. u članku 18., pod točkom a). 

Stavkom 14) učenicima koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja redovito završili dva 

programa (redovan osnovnoškolski program i dodatno umjetnički ili drugi osnovnoškolski 

program), prilikom ostvarivanja prava na stipendiju za upis u prvi razred srednje škole predlaže 

se dodati 3 boda.  

Stavkom 15) učenicima srednjih škola koji tijekom srednjoškolskog obrazovanja nastavljaju 

osnovnoškolsko obrazovanje u umjetničkom ili drugom osnovnoškolskom programu, predlaže 

se dodati 2 boda, a ukoliko su u prethodnoj školskoj godini završili osnovnoškolski program 

predlaže se dodati 3 boda. 

Članak 18.,  točka b)podnaslova - upisana godina školovanja/studija 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija je nakon izvršenih bodovanja primjenjujući odredbe 

Pravilnika utvrdilo da je broj bodova koji se ostvaruje prema kriteriju upisane godine 

školovanja/studija previsok u odnosu na ostale elemente vrednovanja. Izmjenama je 

predloženo umanjenje za po 10 bodova po upisanoj godini u odnosu na sada važeći Pravilnik i 

to: 

Upisana godina školovanja/studija Bodovi Pravilnik Bodovi, prijedlog Izmjene 

- druga  20 10 

- treća  25 15 

- četvrta 30 20 
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- peta 35 25 

- šesta 40 30 

 

Članak 18. točka c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-

stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati u stavku 3. 

Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i dostavljenog prijedloga Savjeta 

mladih Grada Buzeta, te održanih sjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Buzeta 

(dana 23. kolovoza 2022. godine) i sjednice Odbora za kulturu, obrazovanje, društvene 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku (dana 24. kolovoza 2022. godine), prihvaćen je 

prijedlog Savjeta mladih koji se odnosi na ostvarene rezultate u području sporta te je prijedlog 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata nadopunjen 

u članku 18. točka c) stavak 3. na način da se povećavaju bodovi za državno i međunarodno 

natjecanje (prema prijedlogu Savjeta mladih) te se uvodi i razlika između pojedinačno 

ostvarenih rezultata i rezultata ostvarenih u paru, grupi ili ekipi (na način da se bodovi 

ostvareni za pojedinačne rezultate uvećavaju za 3 boda u odnosu na bodove za rezultate 

ostvarene u paru, grupi ili ekipi ). Predlaže se tako izmjena i dopuna tablice kako slijedi (novine 

u odnosu na važeći pravilnik označene su crvenom bojom u tekstu): 

Rezultat ostvaren u paru, 

grupi ili ekipi 

Pojedinačno ostvaren rezultat 

 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 

NATJECANJE 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 

NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova osvojeno mjesto bodova 

1. 5 1. 8 

2. 3 2. 6 

3. 1 3. 4 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 

NATJECANJE 

DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 

NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova osvojeno mjesto bodova 

1. 10 1. 13 

2. 7 2. 10 

3. 5 3. 8 

sudjelovanje 3 sudjelovanje 6 

 

Članak 18. točka c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-
stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati, stavak 10. 
S obzirom na to da par, grupa ili ekipa mogu osvojiti i nagradu za postignute rezultate, 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta i Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene 



 
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, kolovoz 2022.  
GRADSKO VIJEĆE – PRIJEDLOG NAKON JAVNOG SAVJETOVANJA 

djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku u završni prijedlog Pravilnika uvrstili su i izmjene u 
članku 18. točki c) podnaslova – sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-
stručnim  skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati, stavku 10. i 11.  
Predlaže se da član para, grupe i li ekipe može ostvariti dodatne bodove ukoliko je nagradu 
osvojio par/grupa/ekipa (novina jete je dopunom u stavku 11  pojašnjeno koji dokaz pojedinac 
u tome slučaju dostavlja (potvrdu nadležnog tijela dobitnika nagrade). 
 

 
Osvojene nagrade 

Bodovi 

Pojedinačno NOVO  
Član 

para/grupe/ekipe 

pohvalnica Grada Buzeta 3 1 

nagrada Grada Buzeta ili Istarske županije 10 5 

nagrada srednje škole za učenika generacije  10 - 

nagrada visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta i 
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole) 

20 10 

 

Članak 18. točki d) podnaslova – Volonterski i društveni angažman 

U kriteriju bodovanja volonterskog angažmana učenika i studenata predlaže se nadopuniti 

bodovanje volontiranja u slučaju da se učenici i studenti uključe i u događanja u organizaciji 

Grada Buzeta pa je tako iza izraza „tijekom prethodne školske/akademske godine volontirali“ 

dodano dvotočje i izraz „: za potrebe događanja u organizaciji Grada Buzeta,“. Zbog jasnoće u 

primjeni Pravilnika izmijenjen je cijeli stavak, a ne samo dio teksta.  

Obzirom da osim mladih koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima koje udruge kontinuirano 

provode, među mladima postoji slab interes za (volontersko) uključivanje u aktivnosti, 

predlaže se i izmjena u načinu bodovanja volontiranja, dodavanjem još dvaju bodova. Broj sati 

za dodjelu 1 boda za volontersko uključivanje smanjen je u odnosu na trenutno važeći Pravilnik 

zbog motivacije da se mlade potakne da sudjeluju u jednokratnim aktivnostima. Predložene 

izmjene u bodovima u odnosu na trenutno važeći Pravilnik su sljedeće: 

Pravilnik Prijedlog Izmjena 

Broj sati 
volonterskog rada  

Broj bodova 
Pravilnik 

Broj sati volonterskog 
rada 

Prijedlog Izmjene 
Broj bodova  

10 - 29 1 5-15                1  

30 - 49 2 16-30              2 

50 i više 3 31-45              3 

  46-60          4 

  61 i više 5 

 

Članak 18. točka e) podnaslova  -   Posebne okolnosti 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija predložilo je da se Pravilnikom predvide i dodatni bodovi 
(5 bodova) za posebne okolnosti ukoliko podnositelji prijave za stipendiju upisuju zanimanje 
koje je u školskoj/akademskoj godini Natječajem određeno kao deficitarno. 



 
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata, kolovoz 2022.  
GRADSKO VIJEĆE – PRIJEDLOG NAKON JAVNOG SAVJETOVANJA 

 
Članak 23. Pravilnika 
 
Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze Stipendisti su odredbama članka 23.  Pravilnika bili 
dužni najkasnije do 1. studenog tekuće godine dostaviti potvrduo završetku školske/ 
akademske godine. Obzirom potvrdu o upisu u narednu školsku/akademsku godinu 
učenici/studenti dostavljaju  uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije za novu 
školsku/akademsku godinu, izmjenama se predlaže regulirati navedeno kao uredno ispunjenu 
ugovornu obvezu. Ujedno se učenicima/studentima koji završavaju školovanje/studij ostavlja 
rok od 4 mjeseca da dostave potvrdu o završetku školovanje/studija. 
 
Članak 27. Pravilnika 
 
 U stavku 4. članka 27. Pravilnika predlaže se iza riječi „godinu“ dodati riječ  „školovanja/“ 
koja nedostaje, a koji bi sada glasio: „Stipendist može pravo mirovanja ostvariti najviše 
jednom za istu godinu školovanja/studija“. 
  
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta osigurana su u Proračunu Grada Buzeta 

na poziciji Stipendije učenicima i studentima.  

 
KLASA: 602-04/22-01/2 
URBROJ:2163-3-05-01-22-5 
Buzet, 24. kolovoza 2022. 
                                                                                                                              PROČELNICA 

                                                                                                                        Elena Grah Ciliga,v.r. 
 



                                                                                                                                                                                                         
GRAD BUZET 

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

Razdoblje savjetovanja (početak i 
završetak) 

04. kolovoza 2022.-19. kolovoza 2022. 

Način objave savjetovanja Putem web stranice Grada Buzeta: 
http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja 
 

Predstavnici javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Tijekom provedbe savjetovanja s javnošću zaprimljen je prijedlog i očitovanje Savjeta mladih Grada Buzeta. 
 

Analiza dostavljenih mišljenja, 
primjedbi i prijedloga 

U nastavku donosimo prijepis zaprimljenih očitovanja i  primjedbi/prijedloga s analizom. 
Savjet mladih Grada Buzeta smatra da je predloženim prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
stipendiranju učenika i studenata sadašnji pravilnik o stipendiranju učenika i studenata puno bolje razrađen i definiran. U 
cilju njegova usavršavanja dostavili su mišljenja i stavove članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Buzeta koji 
uključuju i srednjoškolce te bivše i sadašnje studente. 
Cit. 
Obzirom na današnjem ubrzani ritam života pun nastavnih obveza treba cijeniti mlade i ambiciozne osobe koje se bave 
sportom i sudjeluju na raznim sportskim natjecanjima te se zasigurno slažemo da se bodovanja na natjecanjima na 
županijskoj, međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini proširi i na područje sporta. 
Također, sviđa nam se i prijedlog o dodatnom bodovanju za učenike koji su tijekom osnovnoškolskog obrazovanja  redovno 
završili dva programa, bilo umjetnički ili neki drugi osnovnoškolski program. 
Isto tako, s obzirom da Grad ima velike potrebe za volonterima, nastojimo se zalagati za volonterizam mladih i njihovo 
uključivanje u aktivnu zajednicu u cilju osvještavanja mladih u rad civilnog društva te naše lokalne zajednice. 
 
Prijedlog je upućen na članak 18. točka c) stavak 3. Sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno- stručnim  
skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati  
Cit. Smatramo da 1 bod koji se osvoji za 5 volonterskih sati u Gradu se ne može mjeriti s bodom koji se osvaja na državnom 
i međunarodnom natjecanju (propisana od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora, 

http://www.buzet.hr/esavjetovanja/e-savjetovanja


bilo individualno ili ekipno. Pa sukladno tome, predlažemo promjenu stavka (3) ovog članka te da se bodovi za državno i 
međunarodno natjecanje boduju na slijedeći način: za 1. osvojeno mjesto dobije se 10 bodova, za 2. osvojeno mjesto 7 
bodova, za 3. osvojeno mjesto 5 bodova, a za sudjelovanje 3 boda. Alternativno predlažemo da se uvede razlika između 
individualnih i ekipnih sportskih rezultata. 
 
Prihvaća se prijedlog Savjeta mladih koji se odnosi na ostvarene rezultate u području sporta te se prijedlog Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata nadopunjuje u članku 18. točka c) stavak 3. na način 
da se povećavaju bodovi za državno i međunarodno natjecanje te se uvodi i razlika između pojedinačno ostvarenih 
rezultata i rezultata ostvarenih u paru, grupi ili ekipi.  
   

 Prijedlog je upućen na članak 18. d) volonterski i društveni angažman, stavak (1)  
U kriteriju bodovanja volonterskog angažmana učenika i studenata savjet mladih Grada Buzeta predlaže promjenu broja 
bodova prema određenim volonterskim satima na slijedeći način: 
od 15 do 30 odrađenih volonterskih sati 1 bod, 
od 31 do 45 odrađenih volonterskih sati 2 boda, 
od 46 do 60 odrađenih volonterskih sati 3 boda 
te više od 60 odrađenih volonterskih sati 4 boda. 
Smatraju da je predloženih 5 odrađenih volonterskih sati premalo da ih se boduje te da bi trebalo povećati minimum od 
15 sati za dobivanje jednog boda kako bi time potakli srednjoškolce i studente da se više uključe u volonterizam u našemu 
Gradu te aktivnije sudjeluju u aktivnostima za dobrobit njih samih i lokalne zajednice. 
Prijedlog se djelomično prihvaća. Ne prihvaća se prijedlog da minimalan broj sati volonterskog rada za dobivanje bodova 
bude 15, ali se prihvaća uvođenje dodatnih kategorija (od 46 do 60 volonterskih sati, te za više od 60 volonterskih sati). 
Osim mladih koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima koje udruge kontinuirano provode, među mladima postoji slab 
interes za (volontersko) uključivanje u aktivnosti. Broj sati za dodjelu bodova za volontersko uključivanje smanjen je upravo 
zbog motivacije da se mlade potakne da sudjeluju u jednokratnim aktivnostima.   
Prihvaćeni prijedlozi uključit će se u prijedlog Pravilnika koji će se uputiti Gradskome vijeću Grada Buzeta na razmatranje 
i prihvaćanje. 

Koordinator savjetovanja: Elena Grah Ciliga, v.r. 

KLASA: 602-01/22-01/07 
URBROJ: 2163-3-05-01-22-4 
Buzet, 24. kolovoza 2022.                                          









 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine „ broj 33/01., 129/05., 107/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 
19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.- ispravak 137/15, 123/17) i članka 19. Statuta Grada 
Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 12/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Buzeta na sjednici dana 22. kolovoza 2019. godine donijelo je 

 
 

PRAVILNIK 
o stipendiranju učenika i studenata 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1)Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga pitanja 
koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija, učenika srednjih škola i 
studenata sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i 
diplomskih) ili stručnih studija s područja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Grad). 
(2)Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno 
te se odnose jednako na ženski i muški rod. 
 

Članak 2. 
(1) Grad, radi podizanja znanja i sposobnosti građana sa svog područja, radi 
zadovoljavanja potreba za obrazovanjem kadrova te radi potpore i poticanja na daljnje 
školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili 
kvalitetne rezultate, odnosno zbog posebnih okolnosti, dodjeljuje stipendije i druge 
oblike potpora za izobrazbu u skladu s ovim Pravilnikom. 
(2)Stipenditor zadržava pravo odbijanja zahtjeva za dodjelu stipendija učenicima i 
studentima koji se školuju za struke (zanimanja) koje nisu od interesa za Grad. 
 

Članak 3. 
(1)Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola, ako nisu stariji od 20 
godina i studenti sveučilišnih ili stručnih studija, ako nisu stariji od 26 godina, za 
nastavak školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Grada, 
ako ispunjavaju uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom: 

- ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada  
           Buzeta najmanje posljednjih 5 godina od dana podnošenja zahtjeva za  
           stipendiju, 

- ako imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili 
kredit po drugoj osnovi, 

- ako po prvi put upisuju godinu školovanja/studija, 
(2) Prema istim uvjetima i kriterijima iz stavka 1. ovoga članka, pravo na stipendiju 
mogu ostvariti i učenici koji imaju prebivalište na području Grada, a koji pohađaju 
srednju školu u Buzetu i to sukladno članku 5. ovog Pravilnika. 
(3) Učenici koji pohađaju nastavu izvan područja Grada za programe za koje su 
formirana odjeljenja pri Srednjoj školi Buzet ne mogu ostvariti pravo na stipendiju po 
ovom Pravilniku. 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157


 

 

 

Članak 4. 
Učenik ili student može samo jednom ostvariti pravo na stipendiju za upisanu istu 
školsku godinu ili godinu studija čak i ukoliko promijeni školsko usmjerenje ili studijski 
smjer odnosno visoko učilište. 

 
Članak 5. 

(1) Visinu i broj stipendija  za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik 
Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) posebnim zaključkom o broju i visini 
mjesečnog iznosa stipendije, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada. 
(2) Zaključkom gradonačelnik može za svaku školsku/akademsku godinu odrediti 
deficitarna zanimanja za učenike ili studente koji se školuju za struke (zanimanja) od 
osobitog interesa za Grad na prijedlog Upravnog odjela za opće poslove, društvene 
djelatnosti i razvojne projekte Grada (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), po pribavljenim 
podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Grada, a sukladno 
potrebama poslodavaca iz javnog i gospodarskog sektora, kao i izuzeti učenike i 
studente odgovarajuće struke (zanimanja) koji u tekućoj godini ne bi ostvarivali pravo 
na stipendiju. 

 
Članak 6. 

(1) Stipendije se odobravaju za jednu školsku/akademsku godinu i to za 10 mjeseci u 
godini i to:  
- učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, 
- studentima od 1. listopada do 31. srpnja. 
(2) Financijska sredstva za dodjelu i isplatu stipendija u smislu ovoga Pravilnika 
osiguravaju se svake godine u proračunu Grada. 
(3) Isplata stipendije se obavlja preko žiro/tekućeg računa jedne od poslovnih banaka 
i to do 15. u mjesecu za tekući mjesec. 
 

Članak 7. 
(1)Učenici s većim teškoćama u razvoju čije se srednjoškolsko obrazovanje vrši u 
posebnim ustanovama što dokazuju odgovarajućom potvrdom škole, a udovoljavaju 
općim uvjetima iz ovog Pravilnika, ostvaruju pravo na potporu u obrazovanju i na njih 
se ne primjenjuje postupak bodovanja primjenom kriterija iz članka 18. ovog Pravilnika. 
 
 

Članak 8. 
(1)Gradonačelnik može za svaku školsku/akademsku godinu odrediti druge oblike 
potpore za izobrazbu prema posebnom programu ukoliko su za provedbu navedenog 
programa osigurana sredstva u proračunu Grada Buzeta za tekuću godinu.  
(2)Način i uvjeti ostvarivanja prava na potporu iz stavka 1. ovog članka regulirat će se 
posebnom odlukom gradonačelnika. 

 
 

Članak 9. 
(1)Učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih ili stručnih studija koji su tijekom 
školovanja ostvarili iznimne rezultate mogu ostvariti pravo na nagradnu stipendiju. 
(2)Uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka, regulirat će se 
posebnom odlukom gradonačelnika. 
 

 



 

 

 

II. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJE 
 

Članak 10. 
(1)Postupak dodjele stipendija i drugih oblika potpore provodi Upravni odjel, u pravilu 
početkom nove školske/akademske godine, ali se može provoditi i tijekom školske/ 
akademske godine. 
(2)Upravni odjel obvezan je u provedbi postupaka iz stavka 1. ovog članka, postupati 
sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s 
obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka od 27. travnja 2016. i 
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 
2018. godine, te ostalih nacionalnih propisa kojima se regulira zaštita osobnih 
podataka.  

Članak 11. 
(1)Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu 
stipendija učenicima i studentima (dalje: Natječaj).  
(2)Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog 
odjela, a na temelju Zaključka o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije iz članka 5. 
i to najkasnije do kraja rujna tekuće godine, za iduću školsku/akademsku godinu. 
 

Članak 12. 
(1)Natječaj iz članka 11. se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada, 
a sadrži: 

- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, 
- broj i vrste stipendija koje će se dodijeliti, 
- visinu mjesečne stipendije, 
- vrijeme na koje se dodjeljuje stipendija, 
- naziv i adresu tijela kojem se podnose prijave, 
- rok u kojem se podnose prijave na natječaj, 
- popis dokumenata i/ili elektroničkih zapisa koje je potrebno priložiti, 
- druge podatke od interesa za podnositelja zahtjeva za stipendiju odnosno od 

značenja za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija. 
(2)Prijava za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu Upravnom odjelu 
na način i u roku koji je utvrđen Natječajem.  

 
Članak 13. 

(1) Prijave za dodjelu stipendije rješava Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik posebnim rješenjem na rok od (4) 
godine. 
(2) Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
(3) Povjerenstvo radi u punom sastavu. 
(3) O radu povjerenstva vodi se zapisnik. 

 
Članak 14. 

(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Povjerenstvo pristupa razmatranju 
pristiglih prijava i njima priložene dokumentacije. 
(2) Ukoliko se utvrdi da je neka prijava nepotpuna ili sadrži dokumentaciju koja nije 
valjana, pozvat će se podnositelja da je dopuni i ispravi u roku koji ne može biti dulji 
od 3 dana od dana prijema poziva za dopunu, odnosno ispravak. 



 

 

 

(3) Ukoliko se utvrdi da je prijava nepravovremena ili ukoliko se podnositelj ne odazove 
u roku određenom za dopunu ili ispravak nepotpune ili nevaljale isprave, prijava se 
odbacuje. 
(4) Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih ovim 
Pravilnikom. 

Članak 15. 
(1) Po završenom bodovanju Povjerenstvo sastavlja bodovnu listu prvenstva posebno 
za učenike, posebno za studente. 
(2) Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada. 
(3) Učenici i studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana 
od dana objave iste. 
(4) Prigovor rješava gradonačelnik Grada Buzeta. 
(5) Poslije rješavanja prigovora formira se konačna lista (posebno za učenike, posebno 
za studente), koju nadležno upravno tijelo utvrđuje rješenjem, a svi kandidati s kojima 
treba sklopiti ugovor o stipendiranju pozivaju se na potpis ugovora. 
 

Članak 16. 
Povjerenstvo zaključkom utvrđuje popis učenika i studenata koji ostvaruju pravo na 
stipendiju Grada bez ponavljanja natječajnog postupka. 

 
III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE 

 
Članak 17. 

(1)Odabir kandidata za dodjelu stipendija obavlja se po sljedećim kriterijima: 
a) opći uspjeh učenika/studenta, 
b) upisana godina školovanja/studija, 
c) sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-stručnim skupovima, 

osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi, 
d) volonterski i društveni angažman, 
e) posebne okolnosti. 

Članak 18. 
a) opći uspjeh 
 
(1) Bodovanje u odnosu na opći uspjeh podnositelja zahtjeva odnosi se na opći uspjeh 
(prosjek svih ocjena) u prethodnoj godini obrazovanja. Prosjek ocjena dobije se 
zbrojem ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija zaokruženim na dvije 
decimale.  
(2) Za studente prve godine studija u obzir se uzima uspjeh tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja i to prosjek ocjena svakog završenog razreda srednje škole i prosjek 
rezultata obveznih predmeta Državne mature. U izračun ulaze ocjene više (A) razine 
državne mature, a ukoliko je ocjena ostvarena iz osnovne (B) razine preračunava se u 
ocjenu za višu razinu na način da se dijeli s koeficijentom 1,6.  
(3) U slučaju da student jednu godinu studija rješava kroz više od jedne akademske 
godine, prosjek ocjena računa se na način da se u obzir uzimaju svi položeni ispiti 
tijekom prethodne godine studija, dok se dodatni bodovi vezano uz ECTS bodove 
priznaju samo sukladno stavku 13. točke a) ovog članka. 
(4)Učenici ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja 
natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ako prethodnu 
nastavnu godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 4,50. 



 

 

 

(5)Studenti ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja 
natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani ako prethodnu 
akademsku godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 3,50 i ako su u prethodnoj 
akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova. 
(6) Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj/akademskoj godini: 
- za učenike i studente prve godine dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

Prosjek ocjena Bodovi 

do 3,49 10 

3,50 - 3,99 50 

4,00 - 4,24 60 

4,25 - 4,49 70 

4,50 - 4,74 80 

4,75 - 4,90 90 

4,91 - 5,00 100 

(7)Učenicima srednjih škola koji iznova upisuju još jednu srednju školu, a redovni su 
učenici druge srednje škole te ne ostvaruju pravo na stipendiju ili drugi oblik potpore 
po nekoj drugoj osnovi - dodaje se 5 bodova. 
(8)Učenici srednjih škola koji paralelno pohađaju dvije srednje škole, podnose 
dokumentaciju za prijavu na stipendiju od škole koja je povoljnija za učenika. 
(9)Studentima prve godine preddiplomskog studija koji su sve razrede srednje škole 
završili odličnim uspjehom dodaje se 5 bodova. 
(10) Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj/akademskoj godini  
-za studente narednih godišta (sveučilišnog ili stručnog studija) koji studiraju u 
Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

Prosjek ocjena Bodovi 

(Hrvatska) (Slovenija, BIH) (Italija) (SAD) 

do 2,49 do 6,49 do 20,99 D,D+ 10 

2,50 - 2,99 6,50 -   6,99 21,00 - 21,99 C- 50 

3,00 - 3,49 7,00 -   7,49 22,00 - 23,49 C,C+ 60 

3,50 - 3,99 7,50 -   7,99 23,50 - 25,49 B- 70 

4,00 - 4,49 8,00 -   8,49 25,50 - 27,49 B, B+ 80 

4,50 - 4,74 8,50 -   8,99 27,50 - 29,49 A- 90 

4,75 - 5,00 9,00 - 10,00 29,50 - 30,00 A 100 

(11)Za studenta koji studira u zemlji koja nije navedena u stavku 10. točke a) ovog 
članka Povjerenstvo će radi utvrđivanja bodova na odgovarajući način izvršiti izračun 
ekvivalenta ocjena u Republici Hrvatskoj.  
(12)Studenti koji paralelno studiraju dva studija, podnose dokumentaciju sa studija koji 
je povoljniji za studenta. 
(13)Studentima narednih godišta preddiplomskog, diplomskog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog ili stručnog studija dodaje se dodatnih 20 bodova i to za 
ostvaren maksimalan broj ECTS bodova (60 ECTS  bodova) prilikom upisa u narednu 
godinu studija bez obzira na ostvaren opći uspjeh, samo ukoliko je broj ECTS 
bodova ostvaren tijekom jedne - redovne akademske godine. 
 
b) upisana godina školovanja/studija 
Prema kriteriju upisana godina školovanja/studija dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 

Upisana godina školovanja/studija Bodovi 

- druga  20 

- treća  25 

- četvrta 30 



 

 

 

- peta 35 

- šesta 40 

 
c) sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno-stručnim  
skupovima, objavljeni radovi ,osvojene nagrade, postignuti rezultati 
 
(1)Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom, 
državnom ili međunarodnom natjecanju ili smotri koje se nalaze u Katalogu Agencije 
za odgoj i obrazovanje ili vremeniku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih za pojedinačno ostvarene rezultate, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

ŽUPANIJSKO 
/MEĐUŽUPANIJSKO 

NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno mjesto bodova 

1. 20 

2. 15 

3. 10 

 

DRŽAVNO 
NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno mjesto bodova 

1. 25 

2. 20 

3. 15 

sudjelovanje 10 

 

MEĐUNARODNO 
NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno mjesto bodova 

1. 25 

2. 20 

3. 15 

sudjelovanje 10 

 
 (2) Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom,  
državnom ili međunarodnom natjecanju ili smotri koje se nalazi u Katalogu Agencije za 
odgoj i obrazovanje ili vremeniku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 
odraslih za ostvarene rezultate u paru,grupi ili ekipi, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno mjesto bodova 

1. 10 

2. 8 

3. 6 
DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 

NATJECANJE/SMOTRA 

osvojeno mjesto bodova 

1. 15 

2. 10 

3. 8 

sudjelovanje 6 

 
(3) Prema kriteriju sudjelovanja i plasmana na županijskom, međužupanijskom,  
državnom ili međunarodnom natjecanju propisanim od strane Hrvatskog školskog 



 

 

 

sportskog saveza, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog 
odbora, a u njegovoj ingerenciji i Nacionalnih sportskih saveza iz domene sporta za 
ostvarene pojedinačne rezultate te rezultate u paru,grupi ili ekipi, dodjeljuje se sljedeći 
broj bodova: 
 

ŽUPANIJSKO/MEĐUŽUPANIJSKO 
NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova 

1. 5 

2. 3 

3. 1 
DRŽAVNO I MEĐUNARODNO 

NATJECANJE 

osvojeno mjesto bodova 

1. 10 

2. 5 

3. 3 

sudjelovanje 1 

 
(4)Ako je podnositelj Prijave stekao uvjete za dodjelu bodova po više osnova iz stavka 
1.,2, i/ili 3. točke c), priznaje mu se po jedan, najpovoljniji rezultat unutar iste kategorije 
bodovanja. 
(5) Sudjelovanje i uspjeh učenika i studenata na natjecanjima, susretima i smotrama 
dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnih tijela natjecanja. 
(6)Bodovi za sudjelovanje i ostvarene rezultate na natjecanjima i/ili smotrama odnose 
se na prethodnu školsku/akademsku godinu. 
(7) Prema kriteriju sudjelovanja na znanstvenom ili znanstveno-stručnom skupu s 
vlastitim znanstvenim radom kandidat ostvaruje pravo na dodatnih 15 bodova. 
(8)Prema kriteriju objavljeni radovi, dodjeljuje se sljedeći broj bodova: 
 

objavljeni radovi bodova 

u zemlji 15 

u inozemstvu 25 

 

(9) Objavljeni radovi koji će se bodovati smatraju se oni članci objavljeni u relevantnim 
stručnim izdanjima za pojedino znanstveno područje i oni koji imaju stručnu recenziju, 
a uzimaju se u obzir radovi objavljeni tijekom prethodne godine školovanja/studija.  
(10)Prema kriteriju osvojene nagrade, dodjeljuje se sljedeći broj bodova:  
 

osvojene nagrade bodova 

pohvalnica Grada Buzeta 3 

nagrada Grada Buzeta ili Istarske županije 10 

nagrada srednje škole za učenika generacije  10 

nagrada visokog učilišta (sveučilišta, fakulteta i 
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke 

škole) 

20 

 
(11) Osvojenom nagradom smatra se nagrada škole, visokog učilišta te drugi oblici 
javnih dodijeljenih priznanja, sukladno stavku 10. ove točke, u kojem se ocjenjuje 
darovitost kandidata (učenika ili studenta), a uzimaju se u obzir nagrade ostvarene 
tijekom prethodne godine školovanja/studija.   
 
 
 



 

 

 

d) Volonterski i društveni angažman 
(1)Prema kriteriju volonterskog angažmana učenici i studenti koji su uz redovito 
pohađanje nastave/studija tijekom prethodne školske/akademske godine volontirali u 
ustanovama kojima je osnivač Grad, organizacijama civilnog društva koje djeluju na 
području Grada, u ustanovama ili organizacijama koje ne djeluju na području Grada, a 
koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro (npr. Hrvatski crveni križ, 
domovi za starije i nemoćne),dodijeljuje se sljedeći broj bodova:   

Broj sati volonterskog angažmana 
godišnje 

Broj bodova 

-10-29 sati 1 

-30-49 sati 2 

- 50 i više sati 3 

(2)Volonterski angažman se dokazuje preslikom volonterske knjižice, potvrdom o 
volontiranju ili nekom drugom potvrdom koju izdaje organizator volontiranja, sukladno 
Zakonu o volontiranju.  
 
e) posebne okolnosti 
(1)Prema kriteriju posebnih okolnosti dodjeljuju bodovi prema socijalnim uvjetima, 
zdravstvenom ili drugom statusu te drugim okolnostima na sljedeći način: 
 

Okolnost Broj bodova 

-podnositelj prijave bez oba roditelja 20 

-podnositelj prijave dijete samohranog 
roditelja 

10  

-podnositelj prijave s invaliditetom iznad 
50% 

20  

-roditelj ili skrbnik podnositelja prijave s 
teškom bolesti ili invalid 50% i više 

5 

-za svakog člana obitelji podnositelja 
prijave koji se nalazi na redovnom 
školovanju u srednjoj školi ili na visokom 
učilištu izvan mjesta prebivališta 

5  

-za svakog člana obitelji podnositelja 
prijave koji se nalazi na redovnom 
školovanju u srednjoj školi ili na visokom 
učilištu u mjestu prebivališta 

1  

- podnositelj prijave u čijem domaćinstvu 
živi troje ili više djece do 18. godine 
života 

3  

(2) Okolnosti iz stavka 1. točke e) podnositelj Prijave dokazuje odgovarajućim 
ispravama.  

Članak 19. 
(1) U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova, prednost ima 
onaj koji ostvari veći broj bodova po redoslijedu utvrđenih kriterija za bodovanje iz 
članka 18. ovog Pravilnika. 
(2) Ukoliko učenik ili student koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije sukladno 
rješenju iz članka 15, stavka 5. ovog Pravilnika, tijekom školske/akademske godine 
odustane od stipendije Grada, pravo na stipendiju ostvaruje prvi sljedeći prijavitelj na 
bodovnoj listi prvenstva. 



 

 

 

 
IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU 

 
 

Članak 20. 
(1)Prava i obveze između učenika/studenta (dalje u tekstu: Stipendist) kojemu je 
odobrena stipendija i Grada utvrđuju se Ugovorom o stipendiranju (dalje u tekstu: 
Ugovor), koji potpisuju gradonačelnik i stipendist, odnosno njegov zastupnik ako 
stipendist nije napunio 18. godina ili ne može osobno prisustvovati potpisivanju. 
 

Članak 21 
(1) Ugovor o stipendiranju za obrazovanje sadrži: 

- ugovorne strane, njihove zastupnike i adresu, 
- naziv i mjesto obrazovne ustanove, 
- program, odnosno, naziv zvanja ili zanimanja za koje se obrazuje učenik ili 

student, 
- visinu, rokove i način isplate stipendije, 
- obveze stipendista u pogledu učenja i svladavanja programa, 
- način rješavanja međusobnih prava, obveza i spornih slučajeva, osobito: 
- obvezu stipendista da je po završetku školovanja obvezan zaposliti se na 

području Grada Buzeta i raditi najmanje onoliko godina koliko je bio korisnik 
stipendije, 

- način kontrole korištenja stipendije, 
- obvezu stipendista da se najmanje jednom godišnje osobno ili pisano javlja 

stipenditoru, 
- obvezu (po pozivu stipenditora) uključivanja u aktivnosti koje organizira 

stipenditor, 
- naznaku sankcija koje nastupaju za stipendista ako uspješno ne završi školsku/ 

akademsku godinu ili odustane od daljnjeg školovanja (prekid isplate stipendije, 
raskid ugovora i povrat sredstava), 

- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih strana odnosno 
njihovih zastupnika kao i ostale elemente ugovora bitne za uredno provođenje 
Ugovora. 

(2) Za ono što ne bude posebno određeno ugovorom o stipendiranju za obrazovanje, 
stavit će se naznaka u samom ugovoru da je određeno ovim Pravilnikom. 
(3) Ukoliko stipendist bez opravdanog razloga odbije uključiti se u aktivnosti koje 
organizira Stipenditor, ne može podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u narednoj 
školskoj/akademskoj godini. 
(4) Sve promjene ugovornog odnosa moraju biti sastavljene u pisanom obliku kao 
dodatak temeljnom ugovoru. 

Članak 22.  
(1) Temeljem Rješenja o utvrđenoj konačnoj listi prvenstva iz čl. 15. Ovog Pravilnika,  
Ugovor sa Stipendistom u ime Grada potpisuje gradonačelnik. 
 

 
Članak 23.  

(1) Stipendist je dužan školsku/akademsku godinu za koju se stipendira završiti u roku.  
(2) Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze Stipendist je dužan najkasnije do 1. 
studenog tekuće godine dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu 



 

 

 

školsku/akademsku godinu ili potvrdu (svjedodžbu/uvjerenje/diplomu) o završenom 
školovanju, nadležnom Odjelu. 

Članak 24 
(1) Stipendist je dužan o svakoj promjeni (osobnih podataka, statusa studenta,  
ostvarenom pravu na isplatu stipendije od drugog stipenditora i o drugim relevantnim 
činjenicama koje utječu na izvršenje odredaba Ugovora) pisanim putem izvijestiti 
Stipenditora putem Upravnog odjela u roku od 15 dana od izvršene promjene odnosno 
nastalih činjenica te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. 

 
Članak 25. 

Promjena prebivališta izvan Grada Buzeta uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu 
stipendije. Sa Stipendistom se raskida Ugovor, a povrat sredstava regulira se kako je 
naznačeno člankom 30. ovog Pravilnika. 

 
Članak 26. 

(1)Sa studentom koji u tijeku iste akademske godine nastavlja studij na visokom učilištu 
u inozemstvu na istoj razini studija, ukoliko sudjeluje u programu mobilnosti i 
međunarodne razmjene studenata, ako je upućen ili mu je omogućeno od strane 
visokoobrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj da u inozemstvu nastavi studij, obavi 
stručnu praksu, izradi diplomski/magistarski rad odnosno završi studij, ne raskida se 
ugovor o stipendiranju. 
(2) Student iz stavka 1. nije dužan izvršiti povrat stipendije Grada, ni u slučaju da 
ostvari pravo na stipendiju po drugoj osnovi na temelju okolnosti iz stavka 1. 
 

Članak 27. 
(1) Na zahtjev Stipendista u opravdanim slučajevima uzimajući u obzir materijalne, 
socijalne, zdravstvene i druge opravdane prilike stipendiste (trudnoća, student/ica koji 
koristi rodiljni ili roditeljski dopust, međunarodna razmjena studenata i sl.). 
Povjerenstvo može odobriti  pravo na mirovanje stipendije. 
(2)Stipendist po odredbama stavka 1. ovoga članka ne gubi pravo na stipendiju, ali za 
vrijeme trajanja tih okolnosti miruju njegova prava i obveze utvrđene Ugovorom.  
(3) Zaključak o uvažavanju posebnih razloga za nezavršavanje nastavne/akademske 
godine donosi Povjerenstvo, a utvrđuje ga rješenjem nadležno upravno tijelo. 
(4) Stipendist može pravo mirovanja ostvariti najviše jednom za istu godinu studija. 
 

Članak 28.  
 (1) Ukoliko Stipendist prekrši bilo koju od obveza preuzetih Ugovorom Stipenditor ima 
pravo jednostrano raskinuti Ugovor.  
(2) Sa stipendistom će se jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima: 

- ako ostvari pravo i koristi stipendiju ili kredit za školovanje od druge fizičke ili 
pravne osobe, 

- ako se ustanovi da je stipendist dao netočan podatak ili dokumente u postupku 
zaključivanja ugovora, 

- ako je stipendist pravomoćno osuđen za kazneno djelo, 
- ako stipendist zasnuje radni odnos ugovorom o radu tijekom školovanja ili 

studiranja, 
- ako izgubi status redovitog učenika/studenta, 
i u drugim slučajevima kada se ne udovoljava odredbama Pravilnika. 

 
 



 

 

 

Članak 29. 
Ugovor sa Stipendistom može se raskinuti i na njegov osobni zahtjev. 

Članak 30 
(1) Ukoliko učenik, odnosno student, školsku/akademsku godinu ne završi i odustane 
od daljnjeg školovanja, ukoliko je sa stipendistom jednostrano raskinut ugovor o 
stipendiranju ili su nastupile druge okolnosti za raskid Ugovora, Stipendist je dužan 
izvršiti povrat primljenih sredstava i to u cijelom iznosu ili u najviše onoliko mjesečnih 
rata koliko je primao stipendiju te s isplatom započeti najkasnije 60 dana od kada su 
nastupile okolnosti za povrat. 
(2) Za slučajeve kašnjenja plaćanja dospjelog obroka primjenjuje se zakonska zatezna 
kamata.  
(3) O prekidu isplate stipendije te o raskidu Ugovora u smislu ovoga Pravilnika, Upravni 
odjel izdaje Rješenje na osnovi evidencije i dokumentacije koju vodi.   
(4) Na donošenje Rješenja iz stavka 3. primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 

Članak 31. 
U slučaju trajne nesposobnosti za rad ili smrti učenika, odnosno studenta, 
Gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o otpisu primljenih 
sredstava, ukoliko bi, prema odredbama ovog Pravilnika bio dužan vratiti primljeni 
iznos. 

Članak 32. 
Studentima završne studijske godine ostavlja se rok od jedne godine za završetak 
studija. Ako u tom roku ne završe studij u skladu sa studijskim programom dužni su 
izvršiti povrat sredstava koja su primili u posljednjoj godini studija. 
 

Članak 33. 
Stipendist se oslobađa obveze zapošljavanja na području Grada Buzeta ukoliko nema 
mogućnosti zaposlenja na području Grada Buzeta, kao i u drugim opravdanim 
slučajevima o kojima odlučuje Povjerenstvo. 
 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
Sve administrativne, organizacijske i stručne poslove u vezi s primjenom ovog 
Pravilnika obavljaju Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne 
projekte i Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Buzeta. 
 
 

Članak 35. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stipendiranju 
učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13- pročišćeni tekst i 
6/15.). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Članak 36. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Buzeta.“ 
 
KLASA: 021-05/19-01/9 
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