
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Zagrebačka 30 

52100 Pula 

 

KLASA: 003-08/17-08/20 

URBROJ: 380-01-01-17-1 

 

U Puli, 15. veljače 2017. godine 

 

Na temelju članaka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 11. Pravilnika o 

dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-08/14-01/01-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. 

siječnja 2014. godine, KLASA: 003-08/14-01/01-01, URBROJ: 380-01-16-2 od 10. svibnja 

2016. godine i KLASA: 003-05/14-01/01-01, URBROJ: 380-01-16-3 od 21. prosinca 2016. 

godine), rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 15. veljače 2017. godine raspisuje   

 

NATJEČAJ 
za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2016/2017 
 

I. Postupak provedbe natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije 
 

Natječaj za dodjeljivanje stipendija se provodi sukladno odredbama članaka 11.-14. 

Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih 

studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 

(http://www.unipu.hr/uploads/media/Pravilnik_o_dodjeljivanju_stipendija_izvrsnim_studen

tima_Sveucilista.pdf 

http://www.unipu.hr/uploads/media/Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_dodjeljivanju_stipen

dija_izvrsnim_studentima.pdf i 

http://www.unipu.hr/uploads/media/Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_dodjeljivanju_stipen

dija_izvrsnim_studentima__prosinac_2016._.pdf 

Odluka o dodjeli stipendije donosi se sukladno članku 15. Pravilnika. 

 

U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na 

stipendiju bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu: Sveučilište), te će ista uključivati ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum 

rođenja, naziv sastavnice, godinu upisa na Sveučilište. 

 

Mjesečni iznos stipendije za izvrsne studente u akademskoj godini 2016./2017. iznosi: 500,00 
kuna 

Broj stipendija koji se dodjeljuje: 11 stipendija 
Student se može prijaviti na natječaj u jednoj od dvije kategorije.  

 

II. Kategorije stipendija i broj stipendija po kategorijama 
Stipendije se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:  

 



Prva kategorija - studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija na prvoj razini studija 

(preddiplomski studij), 

Druga kategorija - studenti viših godina studija na prvoj i drugoj razini studija te studenti koji 

prvi put upisuju prvu godinu druge razine studija (diplomski studij). 

U prvoj kategoriji se dodjeljuje 1 stipendija. 

U drugoj kategoriji se dodjeljuje 10 stipendija.  
 

Za svaku kategoriju stipendija utvrđuje se odvojena rang-lista. 

 

Raspoloživa sredstva za stipendije u drugoj kategoriji dijele se na sljedeći način: 

- prva skupina – razina Sveučilišta – 1 stipendija, neovisno na kojoj znanstveno-

nastavnoj, odnosno umjetničko-nastavnoj sastavnici (u daljnjem tekstu: sastavnica) 

student studira i 

 

- druga skupina – razina sastavnice – vodeći se načelom zastupljenosti studenata 

pojedinih sastavnica pri čemu za svaku sastavnicu mora biti predviđena najmanje 

jedna stipendija – 9 stipendija raspoređenih na sljedeći način: 

 

1. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“                                             2 stipendije 

2. Muzička akademija u Puli                                                                                       1 stipendija 

3. Filozofski fakultet                                                                                                     1 stipendija 

4. Fakultete za odgojne i obrazovne znanosti                                                         1 stipendija 

5. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije                                           2 stipendije 

6. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije                            1 stipendija 

7. Odjel za prirodne i zdravstvene studije                                                                1 stipendija 

 

Ukoliko se za pojedinu kategoriju, odnosno skupinu unutar kategorije ne prijavi niti jedan 

student ili se prijavi manji broj studenta od broja stipendija koje se u toj kategoriji (skupini) 

dodjeljuju, višak stipendija iz te kategorije (skupine) prebacit će se u onu za koju se prijavio 

najveći broj studenata. 

 

III. Pravo na stipendiju imaju: 
 

- redoviti studenti koji su na Sveučilištu upisani na preddiplomski sveučilišni studiji, 

diplomski sveučilišni studiji, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i 

preddiplomski stručni studij pod uvjetima određenim Pravilnikom. 

 

IV. Pravo na stipendiju 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. 

 
V. Opći i posebni uvjeti za dodjelu stipendije: 
 
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete: 



- da imaju status redovitog studenta,  

- da prvi put upisuju prvu godinu studija, odnosno za studente viših godina, da nemaju 

zaostajanje u studiju i 

- da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi ili pisano izjave odricanje od druge stipendije 

ako im se dodijeli stipendija Sveučilišta. 

 

Posebni uvjeti za dodjelu stipendije u drugoj kategoriji: 

- prva skupina – 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); 

- druga skupina – razina sastavnice – da student ulazi u 10% najboljih studenata na razini 

sastavnice na temelju prosjeka ocjena u prethodnoj godini studija (prosjek zaokružen na 

3 decimale).  

 

Opći i posebni uvjeti se dokazuju prijavnim obrascem koji ovjerava Služba za studente i ISVU. 

 

VI. Kriteriji za rangiranje studenata  
 
1.) za prvu kategoriju – ostvareni ukupan broj bodova na rang-listi studija za upis kandidata 

u prvu razinu studija i 

 

2.) za drugu kategoriju – umnožak prosjeka ocjena i ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj 

akademskoj godini. 

 

Ako se dva ili više studenta s jednakim brojem bodova nalaze na posljednjem mjestu rang-

liste za drugu kategoriju stipendija, njihovo međusobno rangiranje se utvrđuje 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 

 

Student dodatne bodove može ostvariti samo po jednom dodatnom kriteriju. 

Dodatni kriterij dokazuje se odgovarajućom potvrdom. 

 

VII. Podnošenje prijave 
 

Prijave za dodjelu stipendije izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija 

podnose se na posebnom obrascu koji se može pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli www.unipu.hr.  

Student je obvezan prijavni obrazac ovjeriti na Sveučilištu. 

 

Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu stipendije u obje skupine druge kategorije 

stipendija. 



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 

ostvaruje student koji je sljedeći rangirani na temelju posebnog kriterija. 

 

Rok za prijavu na natječaj za dodjelu stipendije je 10 dana od dana objave Natječaja. 
Zadnji dan prijave na natječaj je 27. veljače 2017. godine. Kao datum podnošenja prijave 

uzima se datum poštanskog žiga na poslanoj prijavi.  

 

Ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom, s 

naznakom za „Natječaj za stipendije izvrsnim studentima“,  na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom te prijave koje ne 

budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.  

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje 

prijava neće se razmatrati. 

  

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave. 

 

U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena 

stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Sveučilištu. 

 

Sa studentima, kojima je temeljem natječaja 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. 

 

 

 

 

                                                                                                               Rektor  

 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r. 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Služba za studente i ISVU  

2. Sastavnice Sveučilišta 

3. Arhiva 

 

 


