
Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 
09/06-pročišćeni tekst) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 
dana_______________donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij 

Članak 1.  
Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi s dodjeljivanjem 
potpora zainteresiranim pojedincima za poslijediplomski studij. 
 

Članak 2. 
Istarska županija (u daljnjem tekstu: Županija) će dodjeljivati financijske potpore za 
poslijediplomski studij kojim se stječu akademska zvanja specijalista određenog područja,  
magistra znanosti, doktora znanosti  odnosno doktora umjetnosti  i to za programe 
poslijediplomskog specijalističkog studija,poslijediplomskog magistarskog studija i 
poslijediplomskog doktorskog studija. 
Potpore iz stavka 1. dodjeljuju se ovisno o financijskim mogućnostima u proračunskoj godini 
Županije i to u vidu jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje  troškova školarine i 
troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje zvanja iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 3. 
Pravo na jednokratnu potporu, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, mogu ostvariti 
pojedinci koji su upisali poslijediplomski studij te: 
- koji su državljani Republike Hrvatske 
- koji imaju prebivalište na području gradova i općina Županije 
- koji su uspješno  završili  diplomski odnosno s istim izjednačen studij  
- koji su tijekom studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju te s istima izjednačenim 
studijem ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50. 

 
Članak 4. 

Osnovni kriterij na temelju kojeg se vrši odabir kandidata za potporu je 
 ostvareni uspjeh odnosno 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 sa većim prosjekom ocjena. 
 

Članak 5. 
U slučajevima kad dva ili više kandidata imaju jednake uvjete za dodjelu potpore prednost 
imaju oni kandidati koji su ostvarili niži prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu 
kalendarsku godinu (dopunski kriterij). 
 

Članak 6. 
Ovisno o visini financijskih sredstava osiguranih u proračunu za tu namjenu Županijsko 
poglavarstvo svake godine donosi odluku o broju i visini financijskih potpora koje će se 
dodijeliti za poslijediplomski studij. 

 
Članak 7. 

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja kojeg objavljuje Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije u dnevnom listu na hrvatskom jeziku, 
dnevnom listu na talijanskom jeziku te na web stranicama Županije. 

 
 
 

Članak 8. 
Natječaj iz članka 7. sadrži naročito: 
1. broj financijskih potpora koje se dodjeljuju po natječaju 
2. uvjete iz članka 3. ove Odluke 



3. naziv i adresu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Županije kojem se 
dostavljaju zahtjevi 
4. rok u kojem se dostavljaju zahtjevi 
5. naznaku da se uz zahtjev prilaže slijedeća dokumentacija: 
    - potvrda o upisu na poslijediplomski studij 
    - ovjerena preslika domovnice 
    - uvjerenje o prebivalištu 
    - ovjerena preslika diplome 
    - prijepis ocjena svih ispita položenih tijekom preddiplomskog i diplomskog studija 
odnosno s njima izjednačenim studijem 
    - potvrda o porodičnom statusu    
    - potvrde nadležnog poreznog tijela o plaćenom porezu na dohodak za svakog člana 
obitelji kandidata u prethodnoj kalendarskoj godini. 
 

Članak 9. 
O zahtjevima za dodjelu potpora odlučuje Poglavarstvo Županije na prijedlog Povjerenstva 
za dodjelu potpora za poslijediplomski studij (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo iz stavka 1. ima predsjednika i dva člana te njihove zamjenike, a imenuje ga 
Poglavarstvo Županije. 
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje četiri godine. 
 

Članak 10. 
Sa podnositeljima zahtjeva za dodjelu potpore koji odlukom Poglavarstva Županije ostvare 
pravo na potporu Županija sklapa ugovor o dodjeli potpore za poslijediplomski studij. 
 Ugovor o dodjeli potpore za poslijediplomski studij sklapa se u pisanom obliku i sadrži 
naročito: 
- podatke o ugovornim stranama 
- iznos potpore i način isplate 
- odredbu da se potpora isplaćuje u vidu jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje 
troškova školarine i troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje zvanja iz članka 
1. stavak 1. ove Odluke 
 - odredbu o obvezi namjenskog utroška potpore 
 - odredbe o obvezi povrata financijske potpore ukoliko se ista nenamjenski koristi te o 
načinu i rokovima njena povrata 
 - ostale odredbe značajne za međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
 

Članak 11. 
Polaznik poslijediplomskog studija kojemu je Županija jednom dodijelila potporu nema pravo 
prijave po narednim županijskim natječajima za dodjelu istih. 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula,                                             REPUBLIKA HRVATSKA 
                                                                   ISTARSKA ŽUPANIJA 

                                                             POGLAVARSTVO                                        Predsjednik 
 
 
 
 



 
                    REPUBLIKA HRVATSKA 
                    ISTARSKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU 
I SPORT 
Klasa:640-01/06-01/14 
Urbroj:2163/1-05/4-06-1 
Labin, 14.09.2006. 
 
 
 
 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE 
P A Z I N 

 
 
 
Predmet: Odluka o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij 
                - prijedlog 
 
 
 
U privitku vam dostavljamo prijedlog naprijed navedene Odluke sa zamolbom da istu uvrstite u 
dnevni red naredne sjednice kolegija pročelnika i Poglavarstva Istarske županije. 
 
 
Sa poštovanjem 
 
 
 
 

PROČELNIK 
Mladen Dušman 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
 

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Ovaj se akt donosi na osnovi članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine 
Istarske županije» br. 09/06 - pročišćeni tekst).  
 
Člankom 59. Statuta Istarske županije propisane su ingerencije Poglavarstva Istarske 
županije, a člankom 77. istog Statuta vrsta odluka koje Poglavarstvo donosi. 
    

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM  
 
       
Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti, postupak i druga pitanja u svezi s 
dodjeljivanjem potpora zainteresiranim pojedincima za poslijediplomski studij. 
Donošenjem ove odluke utvrđuju se  kriteriji i uvodi postupak natječaja za dodjelu potpora. 
 
Na izradu i predlaganje ove Odluke potaknuti smo činjenicom da nam se često obraćaju 
polaznici poslijediplomskih studija sa zahtjevima za dodjelom financijske pomoći radi 
plaćanja visokih iznosa školarina za poslijediplomski studij. 
 
Po donošenju Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, Poglavarstvo će 
svake godine zaključkom utvrđivati broj i visinu potpora, a sve ovisno o visini osiguranih 
sredstava u Proračunu za tu namjenu. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE OVOG AKTA 
 
Za ovu godinu osigurana na Poz 337. Proračuna Istarske županije.  
 
 
 
 
 

PROČELNIK 
Mladen Dušman 

 


