
                                                                                                                                                                                                         
GRAD BUZET 

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

Naziv dokumenta Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 

Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) 30. srpnja 2019.-14. kolovoza 2019. 

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

Predstavnici javnosti koji su dostavili svoja 
očitovanja 

Savjet mladih Grada Buzeta 

Analiza dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga Savjet mladih Grada Buzeta dao je pozitivno mišljenje na Nacrt prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika 
i studenata – smatraju da su odredbe predloženog nacrta Pravilnika puno bolje razrađene i definirane u 
odnosu na važeći pravilnik. Pozitivno su ocijenili nove odredbe u sustavu bodovanja (bodovanje natjecanja 
učenika strukovnog usmjerenja, bodovanje sudjelovanja na sportskim natjecanjima i nagrade za učenika 
generacije) a korisnom smatraju i odredbu kojom stipendist koji se bez opravdanog razloga odbije uključiti 
u aktivnosti koje organizira Stipenditor nema pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija u idućoj 
akademskoj godini (uz napomenu da se raspored u aktivnostima koje organizira Grad Buzet napravi barem 
3 mjeseca prije njihova održavanja). 
Primjedbe i prijedlozi Savjeta mladih Grada Buzeta odnosile su se na pojedine odredbe članka 18. U 
nastavku donosimo njihovu analizu. 
Članak 18. a) opći uspjeh, stavak (1) 
Prijedlog Savjeta mladih Grada Buzeta odnosi se na potrebu da se napravi razlika između više (A) i osnovne 
(B) razine ispita Državne mature za studente prve godine studija odnosno da se računanje prosjeka ocjena 
obaveznih predmeta Državne mature vrši na način da se bodovi ostvareni na osnovnoj (B) razini 

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


preračunavaju u bodove za višu (A) razinu  tako da rezultat postignut na višoj razini (A) vrijedi 60% više od 
istoga rezultata postignutog na osnovnoj razini (B).  
Prijedlog se prihvaća i ugrađen je u odredbe članka 18. a) opći uspjeh stavka 2). 
  
Članak 18. a) opći uspjeh, stavak (5)  
Prijedlog se odnosi na povećanje prosjeka za ostvarivanje prava na stipendiju bez ponavljanja natječajnog 
postupka za studente sa 3,50 na 4,00 (uz ostvarenih 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini).  
Prosjek 3,5 kao uvjet za ostvarivanje prava na stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka za studente 
(uz ostvarenih 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini) ugrađen je u pravilnik od 2010. godine 
kao rezultat višegodišnjeg praćenja rezultata koje ostvaruju studenti na različitim studijima a koji je 
ukazivao na to da su lošije ocjene ostvarivali studenti koji su upisivali studije prirodnih i tehničkih znanosti. 
Analiza rezultata iz proteklih 7 godina pokazuje da godišnje prosječno 30 studenata ostvari prosjek na 
stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka. Od navedenog broja studenata njih svega 20% ima 
prosjek ispod 4,00 i u većini su to i dalje studenti prirodnih i tehničkih znanosti.  
Prijedlog se ne prihvaća.  
 
Članak 18. c) sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili znanstveno – stručnim skupovima, objavljeni 
radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati, stavak (1)  
Prijedlog se odnosi na povećanje broja bodova za ostvarene individualne uspjehe na županijskim, državnim 
i međunarodnim natjecanjima za po 5 bodova u svakoj od kategorija natjecanja.   
Prijedlog se prihvaća i ugrađen je u odredbe članka 18. ) c) sudjelovanje na natjecanjima, znanstvenim ili 
znanstveno – stručnim skupovima, objavljeni radovi, osvojene nagrade, postignuti rezultati, stavke (1) i 
(2). 
 
Članak 18. d) volonterski i društveni angažman, stavak (1)  
Prijedlog se odnosi na povećanje broja potrebnih volonterskih sati za ostvarivanje prava na bodovanje. 
Prijedlog se prihvaća i ugrađen je u odredbe članka 18. )  d) volonterski i društveni angažman, stavka (1) 
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