
Na temelju članka 8. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj: 27/01, 

39/09) i članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-

01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 

1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o  financiranju poslijediplomskih doktorskih studija  

zaposlenika Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Pravilnik o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenika 

Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu osmog 

dana od dana obajve.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/21 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 8. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj: 27/01, 

39/09) i članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-

01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 

1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

PRAVILNIK 

o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija  

zaposlenika Veleučilišta u Virovitici 

 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o financiranju poslijediplomskih doktorskih studija Veleučilišta u 

Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak i kriteriji za financiranje 

poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: 

Veleučilište).  

 

Članak 2. 

Prodekan za razvoj Veleučilišta na početku akademske godine upućuje nastavnicima i 

asistentima Veleučilišta koji ne pohađaju poslijediplomski doktorski studij Poziv za iskazivanje 

interesa za pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija za akademsku godinu uz financiranje 

(stipendiranje) troškova studija od strane Veleučilišta. 

Zaposlenici koji su zainteresirani za upis poslijediplomskog doktorskog studija dužni su 

iskazati svoj interes uz navođenje svih relevantnih podataka o studiju (naziv studija, ustanova 

izvođenja, trošak studija...).  

 

Članak 3. 

Temeljem iskazanih interesa zaposlenika prema točki II. ovog Pravilnika, Povjerenstvo za 

doktorske studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje prijedlog poslijediplomskih 

doktorskih studija za financiranje (stipendiranje), a vodeći računa o raspoloživim financijskim 

sredstvima Veleučilišta, broju stipendija koje su tijeku, području i polju predloženog studija, 

području i polju već financiranih studija, strateškim planovima razvoja Veleučilišta, deficitarnim 

kadrovima Veleučilipta i drugim relevantnim činjenicama.   

 Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke imenuje dekan na mandat od 4 godine, a sastoji se od 

5 članova. Predsjednik Povjerenstva je prodekan za razvoj. 

   

 

Članak 4. 

Odluku o financiranju troškova poslijediplomskog doktorskog studija (stipendiranju) 

donosi Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog Povjerenstva iz točke III. ovog Pravilnika. 

Ukoliko je iznos financiranja veći od 100.000,00 kn, odluka iz stavka 1. ove točke donosi 

se uz suglasnost Upravnog vijeća.  

 

 

 



Članak 5. 

Zaposlenik Veleučilišta kojem je odobreno financiranje troškova poslijediplomskog 

doktorskog studija (stipendiranje) sklapa Ugovor o stipendiranju s Veleučilištem kojim se 

reguliraju prava i obveze iz stipendiranja.  

 

 

Članak 6. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju 

poslijediplomskih doktorskih studija zaposlenicima Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/20-

02/34, URBROJ: 2189-74-20-01 od 30. rujna 2020.). 

 
 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana od 

dana objave.  

 

 

 

KLASA: 602-04/21-02/21 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 


