Temeljem članka 16. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije (''Županijski
glasnik'' broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 23. svibnja 2019. godine

ODLUKU
o izmjenama Odluke o dodjeljivanju
potpora za poslijediplomski studij
Članak 1.
Odluka o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij (''Županijski glasnik'' broj 2/09.)
mijenja se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 4. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
''-

koji imaju visok prosjek ocjena tijekom studiranja. U slučaju prosjeka ocjena nižeg od 3,50
obvezno je priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika."
U stavku 2. podstavak 2. brojka ''5'' zamjenjuje se brojkom ''2''.
Članak 3.

U članku 7. stavak 1. točka 1. riječi ''ili da kandidat pripada među 10% najboljih studenata u
godini diplomiranja na sveučilišnom studiju'' brišu se te se iza prve rečenice dodaje nova rečenica ''U
slučaju nižeg prosjeka ocjena, obvezno je priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.''
Članak 4.
Članak 9. stavak 4. mijenja se i glasi:
''Natječaj se objavljuje u jednoj od dnevnih tiskovina, na web stranicama Županije te se
upućuje za objavu na web stranicama Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jednom
godišnje i to u pravilu nakon usvajanja Proračuna Županije.''
Članak 5.
Članak 16. mijenja se i glasi:
''Kao dokaz o izvršenju ugovorne obveze korištenja namjenski odobrenih potpora, korisnici su
dužni dostaviti potvrdu o upisu u narednu godinu i to najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa, a
korisnici potpore završnih godina dužni su dostaviti dokaz o završetku poslijediplomskog studija za
koji je dodijeljena potpora u roku od 15 dana od dana njegova izdavanja.

Korisnici potpore završnih godina dužni su završiti studij za koji je dodijeljena potpora u
redovnom roku predviđenim propisom. O svakoj nastaloj promjeni koja se odnosi na rok završetka
studija dužni su obavijestiti Županiju.''
Članak 6.
Članak 17. briše se.
Članak 7.
U članku 18. stavak 2. podstavak 1. riječi ''ili to obrazovanje ne završi za vrijeme koje je
jedanput dulje od propisanog trajanja poslijediplomskog studija, odnosno do kraja akademske godine
u kojoj taj rok istječe'' brišu se.
Članak 8.
U članku 19. stavak 1. riječi ''te ako odbiju izvršenje obveze odnosno u cijelosti ne izvrše
obvezu zapošljavanja predviđenu člankom 17. ove Odluke'' brišu se.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
''Ukoliko korisnik vraća primljeni iznos obročno, obračunat će mu se zakonske zatezne
kamate.''
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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