ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članka članka 77.a) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine” broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12, 123/17,
4/18, 98/19 i 144/20), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske
županije” broj 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i članka
22. stavak 1. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja
u zdravstvu u Istarskoj županiji („Narodne novine“ broj 17/19), u postupku utvrđivanja obveze
povrata studentskih stipendija iz akademske godine 2019./2020. Katarine Božić Antuna
Kosića Rika 11 Rijeka, Istarskoj županiji, pokrenutom po službenoj dužnosti, Župan Istarske
županije dana 16. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju obveze povrata dobivenih stipendija
I.

Katarini Božić Antona Kosića Rika 11 Rijeka utvrđuje se obveza povrata dobivenih
stipendija Istarskoj županij na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na
studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji („Narodne
novine“ broj 17/19), za akademsku godinu 2019./2020. isplaćenih:
- 17. ožujka 2020. u iznosu od 2.200,00 kn
- 20. travnja 2020. u iznosu od 2.200,00 kn
- 20. svibnja 2020. u iznosu od 2.200,00 kn
- 18. lipnja 2020. u iznosu od 2.200,00 kn
- 15. srpnja 2020. u iznosu od 2.200,00 kn

ukupno 11.000,00 kn uvećano za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja
se obačunava od datuma svakog mjesečnog isplaćenog iznosa stipendije, koja do dana
donošenja ove Odluke iznosi 412,50 kn, sve u roku od (3) tri mjeseca od dana dostave ove
Odluke.
II.

Katarina Božić obvezu utvrđenu u točki I. obvezna je izvšiti Istarskoj županiji OIB:
90017522601, Dršćevka 3 52000 Pazin uplatom na račun HR74 2340 0091 8000
1800 3 (Privredna banka Zagreb) Model : HR 68 Poziv na broj: 7374-OIB-652 Opis
plaćanja: Povrat stipendije- Božić Katarina.
Obrazloženje

Na temelju provedenog postupka po Natječaju za dodjelu stipendija studentima na studijima
za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.,
sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u
zdravstvu u Istarskoj županiji („Narodne novine“ broj 17/19), u daljnjem tekstu Pravilnik, i
donesene Odluke o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu
2019./2020, KLASA: 602-04/19-01/19 URBROJ: 2163/1-01/8-19-08 od 18. prosinca 2019.
godine, Istarska županija i Katarina Božić, redovita studentica 6. godine na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci, zaključili su Ugovor o stipendiranju KLASA: 602-04/19-01/102 URBROJ:
2163-1-05/2-19-3 dana 23. prosinca 2019. godine.

Dana 19. rujna 2020. godine Katarina Božić dostavila je Upravnom odjelu za obrazovanje,
sport i tehničku kulturu Istarske županije, nadležnom upravnom odjelu Istarske županije,
Uvjerenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci KLASA: 602-04/20-02/45 URBROJ: 217024-02-20-2/E.P. od 21. srpnja 2020. u kojem je navedeno da je završila dana 17. srpnja 2020.
godine integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te stekla akademski naziv
doktorica medicine te sva prava koja joj pripadaju po propisima.
Katarina Božić bila je u razdoblju od 1. listopada 2020. do 28. veljače 2021. zaposlena na
određeno vrijeme u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije na radnom mjestu
liječnik u SHM. Dana 28. siječnja 2021. godine Katarina Božić podnijela je zahtjev Nastavnom
zavodu za hitnu medicinu Istarske županije za prekid radnog odnosa s danom 28. veljače
2021. godine budući da je dobila specijalizaciju u KBC Rijeka.
Člankom 14. stavak 1. točka 7. Pravilnika navedena je obveza stipendiste da će po završetku
studija raditi u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija najmanje onoliko
vremena koliko je vremena trajala isplata stipendije. U članku 22. stavak 1., 2. i 3. Pravilnika
propisano je da ukoliko jednostranom voljom zaposlenik prijevremeno raskine zaključeni
ugovor sa zdravstvenom ustanovom, utvrdit će mu se obveza povrata stipendija kao razlike
između vremena koliko je mjeseci stipendist primao studentsku stipendiju i njezinog iznosa te
vremena koliko je bio zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, uvećano za kamatu po eskontnoj
stopi Hrvatske narodne banke koja se obračunava od datuma svakog mjesečnog isplaćenog
iznosa stipendije i rok vraćanja od tri (3) mjeseca od dana dostave odluke kojom je utvrđena
obveza povrata isplaćenih stipendija. Naprijed navedena obveza povrata isplaćenih mjesečnih
stipendija utvrđena je u članku 4. stavak 1. točka 11. zaključenog Ugovora o stipendiranju.
U provedenom postupku na temelju izvršenog uvida u zaprimljene isprave Upravnog odjela
za proračun i financije i Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske
županije utvrđeno je da je
- Istarska županija izvršila obveze utvrđene Pravilnikom i Ugovorom o stipendiranju (članak
3. stavak 1. točka 1. i 2.) prema Katarini Božić u svezi:
1. redovitih isplata stipendija u mjesečnom iznosu 2.200,00 kn neto: dana 27. prosinca 2019.
isplaćenih za razdoblje od listopada do prosinca 2019. u ukupnom iznosu 6.600,00 kn
(3x2.200,00 kn), dana 20. siječnja 2021., 20. veljače 2020., 17. ožujka 2020., 20. travnja
2020., 20. svibnja 2020., 18. lipnja 2020. i15. srpnja 2020.
2. pripremnih aktivnosti za pokretanje postupka zapošljavanja kod zdravstvenih ustanova
osnivača Istarske županije.
-da je Katarina Božić izvršila obveze utvrđene Pravilnikom i Ugovorom o stipendiranju (članak
4.) prema Istarskoj županiji u svezi:
1. izvršavanja obveze dostava isprava o redovitom statusu studenta dana 27. svibnja 2020.
te o završetku studija dana 16. rujna 2020.,
2. prijave na natječaj zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, za koje ispunjava
uvjete u roku od 6 mjeseci od diplomiranja
te je nakon izvršavanja naprijed navedenih obveza, zaključila s Nastavnim zavodom za hitnu
medicinsku pomoć Istarske županije Ugovore o radu na određeno vrijeme za radno mjesto
liječnik u SHM za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2020., 1. studenog do 31. prosinca
2020., 1. siječnja do 31. siječnja 2021., 1. veljače do 28. veljače 2021.
Na zahtjev Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu dana 13. svibnja 2021.
Katarina Božić dostavila je informaciju o svom radno-pravnom statusu, kao zaposleniku KBC
Rijeka od 1. ožujka 2021. godine te Uvjerenje Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske
županije URBROJ: 01-472/21 od 12. veljače 2021. godine u kojoj je navedeno da je

imenovana bila zaposlenik navedene ustanove na radnom mjestu liječnik u SHM, na određeno
vrijeme u razdoblju od 1. listopada 2020. te da će dana 28. veljače 2021. godine zbog isteka
ugovora o radu na određeno vrijeme biti odjavljena.
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije dostavio je Istarskoj županiji zahtjev kojeg
je Katarina Božić podnijela dana 28. siječnja 2021. za raskid radnog odnosa s navedenom
ustanovom, budući da je dobila specijalizaciju u KBC-u Rijeka, a kojim predlaže da u istoj
ostane prijavljena do kraja veljače 2021. godine. Nadalje, na temelju podnijetog zahtjeva
Istarske županije, Nastavni zavoda za hitnu medicinu Istarske županije dostavio je Uvjerenje
URBROJ: 01-1865/21 od 15. srpnja 2021. godine u kojem je navedeno da je Katarina Božić
bila zaposlena u toj ustanovi od 1. listopada 2020. do 28. veljače 2021. na radnom mjestu
liječnika u SHM na određeno vrijeme, da zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme,
po zahtjevu radnice isti nije produžen zbog molbe radnice za neprodužavanjem ugovora
budući je dobila specijalizaciju u KBC Rijeka, iako je bila potreba i namjera ustanove za
produženjem ugovora, a s čime je radnica bila upoznata.
U provedenom postupku na temelju dostavljenog zahtjeva Katarine Božić dana 28. siječnja
2021. Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije te dostavljenih Uvjerenja
Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije URBROJ: 01-472/21 od 12. veljače
2021. godine i Uvjerenja URBROJ: 01-1865/21 od 15. srpnja 2021. godine utvrđeno je da je
imenovana bila zaposlenik navedene ustanove od 1. listopada 2020. do 28. veljače 2021. te
da njezinom voljom, iako je postojala potreba i namjera ustanove za produžavanjem Ugovora
o radu na određeno vrijeme za razdoblje nakon 1. ožujka 2021. godine, o kojoj namjeri je
imenovana bila upoznata nije zaključen. Nadalje utvrđeno je da je Istarska županija
imenovanoj na temelju zaključenog Ugovora o stipendiranju KLASA: 602-04/19-01/102
URBROJ: 2163-1-05/2-19-3 dana 23. prosinca 2019. godine, kao studentici VI godine na
studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, isplatila 10 mjesečnih
stipendija za razdoblje od 1. listopada 2019. do 30. srpnja 2020.
Sukladno naprijed navedenom, budući da voljom Katarine Božić nije zaključen (produžen)
Ugovor o radu na određeno vrijeme s Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Istarske županije
za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2021. godine tj. najmanje preostalih pet (5) mjeseci
čime bi bilo izjednačeno vrijeme primanja studenske stipendije za akademsku godinu
2019./2020. s dužinom njenog radnog odnosa u ustanovi čiji je osnivač Istarska županija, na
temelju članka 22. Pravilnika utvrđena je obveza povrata pet mjesečnih stipendija (5x2.200,00
kn ) u iznosu od 11.000,00 kn kn uvećano za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne
banke koja se obračunava od datuma svakog mjesečnog isplaćenog iznosa stipendije i rok
vraćanja od tri (3) mjeseca od dana dostave Odluke.
Člankom 6. Odluke o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske
narodne banke („Narodne novine“ broj 94/17) propisano je da diskontna (eskontna) stopa HNB
–a iznosi 3% godišnje.
Sukladno naprijed navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom
sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5 Rijeka u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

KLASA: UP/I-602-04/21-01/03
URBROJ: 2163/1-01/3-21-02
Pula, 16. srpnja 2021.
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