
Pravilnik o dodjeli stipendija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek 

studentima poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija  

„Poljoprivredne znanosti“ 

 

Na temelju članka 128. stavka 3. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – 

pročišćeni tekst, Fakultetsko vijeće Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na 1. redovitoj 

sjednici u akademskoj godini 2022./2023. održanoj 26. listopada 2022. pod točkom 5. dnevnog 

reda, na prijedlog Povjerenstva za opće akte donijelo je 

 

 
Pravilnik o dodjeli stipendija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek  

studentima poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija  

„Poljoprivredne znanosti“ 
 

Članak 1. 

Pravilnikom o dodjeli stipendija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za studente 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poljoprivredne znanosti“ (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) pobliže se određuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu stipendija 

studentima poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poljoprivredne znanosti“ (u 

daljnjem tekstu: doktorski studij) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem 

tekstu: Fakultet). 

 

Članak 2. 

Fakultet dodjeljuje dvije vrste stipendija i to:  

- Upisnu stipendiju - stipendija za oslobađanje plaćanja školarine prve godine doktorskog 

studija i 

- Završnu stipendiju - stipendija za oslobađanje plaćanja školarine druge i treće godine 

doktorskog studija ili treće godine doktorskog studija i postupka obrane doktorske 

disertacije.  
 

Članak 3. 

(1) Za dodjelu upisne stipendije kandidat treba ispuniti sljedeća tri obvezna uvjeta:  

- odobren upis u prvu godinu doktorskog studija, 

- objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A2 ili više kategorije u znanstvenom 

području biotehničkih znanosti i 

- ostvaren uspjeh tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izraženom 

prosječnom ocjenom od najmanje 3,50. 

(2) Pri vrednovanju prednost će imati kandidati koji ispunjavaju i dodatne uvjete (druga 

postignuća) tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kako slijedi:  

a) broj i popis aktivnih sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima,  

 

Skupovi 

Bodovi 

Usmeno Poster 

Prvi autor 0,20 0,15 

Koautor 0,10 0,05 

 

 

b) broj i popis znanstvenih i stručnih publikacija u kojima je kandidat autor ili koautor, 

 

A1 radovi 

Bodovi 

Q1/Q2 Q3/Q4 

Prvi autor 2,30 1,20 
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Zadnji/Dopisni autor 2,20 1,10 

Koautor 2,00 1,00 

 

A2 i A3 radovi 

Bodovi 

A2 A3 

Prvi autor 0,60 0,25 

Zadnji/Dopisni autor 0,55 0,25 

Koautor 0,50 0,25 

 

Stručni rad 

Bodovi 

0,25 

 

c) broj i popis edukacijskih programa i studijskih boravaka s trajanjem boravka,  

 

Usavršavanje 

Bodovi 

Jedan program Jedan tjedan studijskog 

boravka 

Edukacijski program 0,50 - 

Studijski boravak - 0,25 

 

d) broj i popis nagrada (dekanova, rektorova i sl.) dodijeljenih tijekom studija,  

 

Nagrada 

Bod 

1 

  

e) broj i popis sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima upisanim u dopunskoj ispravi, 

 

Aktivnost 

 Bod 

 1 

  

(3) U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova, prednost pri dodjeli 

stipendije imat će kandidat koji ima višu prosječnu ocjenu zaokruženu na tri decimale. 

 

Članak 4. 

(1) Za dodjelu završne stipendije student treba ispuniti sljedeća četiri obvezna uvjeta:  

- da je student prve godine doktorskog studija kojemu je odobren upis u drugu godinu 

doktorskog studija ili student druge godine doktorskog studija kojemu je odobren upis 

na treću godinu studija,  

- objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A1 Q1 ili Q2 kvartile u 

znanstvenom području biotehničkih znanosti, 

- ostvaren prosjek ocjena na doktorskom studiju kojim dokazuje da je među 10% 

najuspješnijih studenata i 

- pozitivna ocjena rada studenta i preporuka studijskog savjetnika ili mentora. 

 (2) Pri vrednovanju prednost će imati studenti koji ispunjavaju i dodatne uvjete (druga 

postignuća) tijekom doktorskog studija kako slijedi:  

a) broj i popis znanstvenih i stručnih projekata na kojima je student suradnik, 

Projekt Bod 

Znanstveni 0,50 

Stručni 0,25 
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b) broj i popis aktivnih sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima,  

 

Skupovi 

Bod 

Usmeno Poster 

Prvi autor 0,20 0,15 

Koautor 0,10 0,05 

  

c) broj i popis stručnih i znanstvenih publikacija u kojima je student autor/koautor,   

(bodovanje objavljenog ili prihvaćenog za objavu znanstvenog rada te stručnog rada 

prikazano je u tablicama) 

 

A1 radovi 

Bodovi 

Q1/Q2 Q3/Q4 

Prvi autor 2,30 1,20 

Zadnji/Dopisni autor 2,20 1,10 

Koautor 2,00 1,00 

 

A2 i A3 radovi 

Bodovi 

A2 A3 

Prvi autor 0,60 0,25 

Zadnji/Dopisni autor 0,55 0,25 

Koautor 0,50 0,25 

 

Stručni rad 

Bodovi 

0,25 

 

d) broj i popis završenih certificiranih edukacijskih programa i studijskih boravaka s 

trajanjem boravka, 

 

Usavršavanje 

Bodovi 

Jedan program Jedan tjedan studijskog 

boravka 

Edukacijski program 0,50 - 

Studijski boravak - 0,25 

 

e) broj i popis nagrada dodijeljenih tijekom pohađanja doktorskog studija, 

 

Nagrada 

Bod 

1 

 

f) broj i popis sudjelovanja na radionicama i popularizacijskim znanstvenim i stručnim 

aktivnostima organiziranim u sklopu doktorskog studija,  

 

Aktivnost 

Bod 

1 
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(3) U slučaju da dva ili više studenta imaju jednak ukupan broj bodova, prednost pri dodjeli 

stipendije imat će student koji ima višu prosječnu ocjenu zaokruženu na tri decimale. 

 

Članak 5. 

(1) Fakultet dodjeljuje jednu Upisnu i jednu Završnu stipendiju godišnje. 

(2) Upisna stipendija iznosi 40% od vrijednosti ukupne školarine doktorskog studija i 

dodjeljuje se isključivo kao oslobađanje od obveze plaćanja školarine za studenta koji bi 

upisom na studij imao tu obvezu. 

(3) Završna stipendija iznosi 40% od vrijednosti ukupne školarine doktorskog studija i 

dodjeljuje se isključivo kao oslobađanje od plaćanje školarine druge i treće godine studija, 

odnosno treće godine studija i postupka obrane doktorske disertacije.  

(4) Sredstva za stipendiranje biti će osigurana iz prihoda ostvarenih od naknada i školarina 

Doktorskog studija, koja se izdvajaju u visini od 10% za unaprjeđenje djelatnosti Fakulteta 

prema članku 66. stavak 1. točka c Pravila o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) 

studiju Poljoprivredne znanosti. 

 

Članak 6. 

Na natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti kandidati/studenti:  

- koji ne ispunjavaju uvjete navedene u članku 3. ili 4. ovog Pravilnika; 

- koji imaju prekid studija; 

- ako im je školarina podmirena iz drugih izvora i 

- zaposlenici Fakulteta. 

 

Članak 7. 

(1) Stipendije se dodjeljuju putem objavljenog natječaja. 

(2) Natječaj se raspisuje na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, u pravilu, u mjesecu rujnu i 

otvoren je 30 dana.  

 

Članak 8. 

(1) Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  

(2) Prijave na natječaj se podnose Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti na prijavnim 

obrascima s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja.  

(3) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u roku za podnošenje prijave utvrđenom 

Natječajem s potpunom dokumentacijom.  

(4) Prijave koje sadrže nepotpune i neuredno popunjene prijavne obrasce kao i nepotpunu 

dokumentaciju te prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.  

(5) Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje 

prijave neće se razmatrati.  

(6) Dostavljena dokumentacija uz prijavu na Natječaj ne vraća se podnositeljima prijave. 

(7) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj te razmatranja svih potpunih i 

pravodobnih prijava, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-listu za upisnu i završnu stipendiju  

prema uvjetima i kriterijima navedenim u člancima 4. i 5. ovog Pravilnika. 

(8) Prijedlog rang-lista stipendija za dodjelu upisne i završne stipendije sastavlja Povjerenstvo 

za stjecanje doktorata znanosti koje je obvezno u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja 

dostaviti Fakultetskom vijeću konačni prijedlog rang-lista za dodjelu stipendija. 

(9) Odluku o dodjeli upisne i završne stipendije donosi Fakultetsko vijeće.  

(10) Odluka Fakultetskog vijeća s  konačnim rang-listama za dodjelu upisne i završne 

stipendije objavljuje se na mrežnoj stranici Fakulteta.  
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Članak 9. 

(1) Sa svakim studentom kojemu je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća dodjljena stipendija 

sklapa se ugovor o dodjeli stipendije najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata 

Natječaja.  

(2) Student dobitnik stipendije dužan je u propisanom roku pristupiti potpisivanju ugovora.  

(3) Ako student dobitnik stipendije u propisanom roku ne pristupi potpisivanju ugovora o 

dodjeli stipendije smatrat će se da je od iste odustao.  

(4) Ugovorom o dodjeli stipendije utvrđuje se vrijeme trajanja ugovora i međusobna prava i 

obveze Fakulteta i studenta.  

 

Članak 10. 

Student koji ostvari pravo na stipendiju za pokriće troškova Upisne stipendije, može se 

natjecati i za pokriće troškova Završne stipendije. 

 

Članak 11. 

(1) Ovaj Pravilnik donosi Fakultetsko vijeće.  

(2) Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je Pravilnik 

donesen.  

 

Članak 12. 

Svi pojmovi korišteni u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način 

muški i ženski rod. 

 

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 

    DEKAN 

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta dana 27. listopada 2022. te je stupio 

na snagu dana 4. studenoga 2022.  

 

        TAJNICA FAKULTETA  

           Renata Meleš, mag. iur.  

 

KLASA: 011-01/22-02/01 

URBROJ: 2158-94-02-22-12 
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Ulica Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek 

tel: 031/ 554-843 

e-mail: amihajl@fazos.hr  

 

Prijava za dodjelu upisne stipendije na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju 

“Poljoprivredne znanosti” 

 

Osobni podaci kandidata  

Ime i prezime  

OIB  

Adresa stanovanja  

Telefon/mobitel  

E-mail  

 

Za dodjelu upisne stipendije kandidat treba ispuniti sljedeća tri obvezna uvjeta:  

 

- odobren upis u prvu godinu doktorskog studija, 

- objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A2 ili više kategorije u znanstvenom 

području biotehničkih znanosti i 

- ostvaren uspjeh tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izraženom 

prosječnom ocjenom od najmanje 3,50. 

 

Pri vrednovanju prednost će imati kandidati koji ispunjavaju i dodatne uvjete (druga postignuća) 

tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kako slijedi:  

 

a) broj i popis aktivnih sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima 

b) broj i popis znanstvenih i stručnih publikacija u kojima je kandidat autor ili koautor, 

c) broj i popis edukacijskih programa i studijskih boravaka s trajanjem boravka,  

d) broj i popis nagrada (dekanova, rektorova i sl.) dodijeljenih tijekom studija,  

e) broj i popis sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima upisanim u dopunskoj ispravi, 

 
 

Kandidati su uz obrazac dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih 

uvjeta i dodatnih uvjeta (drugih postignuća) tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studija. 

 

Dokumentacija kojom kandidat dokazuje ispunjavanje obveznih uvjeta: 

 

1. Potvrda o upisu u prvu godinu doktorskog studija 

2. Ovjeren popis da je objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A2 ili više kategorije u 

znanstvenom području biotehničkih znanosti od strane Knjižnice Fakulteta agrobiotehničkih 

znanosti Osijek  

3. Preslika dopunske isprave o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 

 

Dokumentacija kojom kandidat dokazuje ispunjavanje dodatnih uvjeta (drugih postignuća) tijekom 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija: 
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1. Preslike potvrda ili certifikata te popis o aktivnim sudjelovanjima na stručnim i znanstvenim 

skupovima 

2. Ovjeren popis znanstvenih i stručnih publikacija u kojima je kandidat autor ili koautor, od strane 

Knjižnice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (A1 kategorije, A2 kategorije, A3 

kategorije radova te stručni rad)  

3. Popis  i preslike potvrda o sudjelovanju na edukacijskim programima i o studijskim boravcima 

s naznakom trajanja boravka 

4. Popis  i preslika nagrada (dekanova, rektorova i sl.) dodijeljenih tijekom studija 

5. Popis i preslike potvrda o  sudjelovanjima u izvannastavnim aktivnostima upisanim u 

dopunskoj ispravi 

 

U Osijeku,  ___________________                                             Potpis kandidata: ___________________ 



Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek -_Obrazac za dodjelu završne stipendije 

1 
 

  

 

Ulica Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek 

tel: 031/ 554-843 

e-mail:  amihajl@fazos.hr  
 

Prijava za dodjelu upisne stipendije na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju 

“Poljoprivredne znanosti” 

 

Osobni podaci kandidata:  

Ime i prezime  

OIB  

Adresa stanovanja  

Telefon/mobitel  

E-mail  

 

Za dodjelu završne stipendije kandidat treba ispuniti sljedeća četiri obvezna uvjeta:  

 

- da je student prve godine doktorskog studija kojemu je odobren upis u drugu godinu doktorskog 

studija ili student druge godine doktorskog studija kojemu je odobren upis na treću godinu 

studija,  

- objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A1 Q1 ili Q2 kvartile u znanstvenom 

području biotehničkih znanosti, 

- ostvaren prosjek ocjena na doktorskom studiju kojim dokazuje da je među 10% najuspješnijih 

studenata i 

- pozitivna ocjena rada studenta i preporuka studijskog savjetnika ili mentora. 

 

Pri vrednovanju prednost će imati kandidati koji ispunjavaju i dodatne uvjete (druga postignuća) 

tijekom doktorskog studija kako slijedi: 

 

a) broj i popis znanstvenih i stručnih projekata na kojima je student suradnik, 

b) broj i popis aktivnih sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima,  

c) broj i popis stručnih i znanstvenih publikacija u kojima je student autor/koautor,   

d) broj i popis završenih certificiranih edukacijskih programa i studijskih boravaka s trajanjem 

boravka, 

e) broj i popis nagrada dodijeljenih tijekom pohađanja doktorskog studija, 

f) broj i popis sudjelovanja na radionicama i popularizacijskim znanstvenim i stručnim aktivnostima 

organiziranim u sklopu doktorskog studija,  

 

 

Kandidati su uz obrazac dužni dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih 

uvjeta i dodatnih uvjeta (drugih postignuća) tijekom doktorskog studija.  
 

Dokumentacija kojom kandidat dokazuje ispunjavanje obveznih uvjeta: 

 

1. Potvrda o upisu u drugu godinu doktorskog studija ili potvrdu o upisu u treću godinu 

doktorskog studija 
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2. Ovjeren popis da je objavljen najmanje jedan znanstveni rad kategorije A1 Q1 ili Q2 kvartile u 

znanstvenom području biotehničkih znanost od strane Knjižnice Fakulteta agrobiotehničkih 

znanosti Osijek  

3. Potvrda o ostvarenju prosjeka ocjena na doktorskom studiju kojom dokazuje da je među 10% 

najuspješnijih studenata 

4. Izvještaj o pozitivnoj ocjeni rada studenta i preporuka studijskog savjetnika ili mentora 

 

Dokumentacija kojom kandidat dokazuje ispunjavanje dodatnih uvjeta (drugih postignuća) tijekom 

doktorskog studija: 

 

1. Preslike potvrda ili certifikata te popis znanstvenih i stručnih projekata na kojima je student 

suradnik 

2. Preslike potvrda ili certifikata te popis o aktivnim sudjelovanjima na stručnim i znanstvenim 

skupovima 

3. Ovjeren popis znanstvenih i stručnih publikacija u kojima je kandidat autor ili koautor, od 

strane Knjižnice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (A1 kategorije, A2 kategorije, A3 

kategorije radova te stručni rad)  

4. Popis  i preslike potvrda o sudjelovanju na edukacijskim programima i o studijskim 

boravcima s naznakom trajanja boravka 

5. Popis  i preslika nagrada dodijeljenih tijekom pohađanja doktorskog studija 

6. Popis i preslike potvrda o sudjelovanjima na radionicama i popularizacijskim znanstvenim i 

stručnim aktivnostima organiziranim u sklopu doktorskog studija 

 

U Osijeku,  _______________________                                        Potpis kandidata: ____________________ 


